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BIJLAGE 1: TOELICHTINGEN BIJ BIJBELVERZEN  
 

T1  Gen 1: 14    “tekenen” 

Lees in deze context ook Matth 24: 29; Hand 2: 19-20; Joël 2: 31 en Op 6: 12. In deze gedeelten worden er gebeurtenissen beschreven 
rondom de zon en maan die als “tekenen” worden beschouwd. Lees ook Matth 2: 1-2 waar de ster van Bethlehem een heel bekend 
teken is welke verwijst naar de geboorte van Christus. Deze geboorte wordt o.a. ook in Micha 5: 1 genoemd. Lees ook de Bijlagen 12 en 
13. 

T2   Gen 1: 26   naar Ons beeld 

Het woordje “Ons”, duidt op de Goddelijke 3-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Lees ook T124. 

T3   Gen 1   de schepping 

Lees ook Spr 8 waar “Wijsheid” wordt genoemd; het is deze Wijsheid die de schepping namens God heeft uitgevoerd als troetelkind en 
“kunstenares”. In die context gaat het om Jezus. Lees ook T154. 

T4   Gen 2: 6   God vormt uit stof de mens: 

Lees ook Prediker 3: 20, de mens is uit stof (aarde) en keert daar naar terug. 

T5  Gen 2: 8   hof in Eden 

De Bijbel begint met de schepping en de plek waar de mens begint: de hof van Eden met zijn twee bomen. De Bijbel eindigt in 
Openbaring 22: 1-5 met de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: dat is de uiteindelijke plek - de ultieme hof van Eden 
- waar God de mens voor bedoeld heeft en waarin de Boom des Levens een belangrijke plaats heeft. De Boom des Levens in Genesis is 
dus al een vooruitwijzing naar Jezus. Hij zou als mens ook aan een boom - aan het kruishout - sterven en daarmee de mens verlossing 
en verzoening aanbieden en daarmee dus eeuwig leven. In Ez 28: 13 is er sprake van Eden. In dat geval de “hof van God”. Dit betreft de 
“hemelse hof van Eden”. Dát is de plek waar God Zelf woont. Lees ook T337. Lees meer in “Het Paradijs” van WJ Ouweneel.  

T6  Gen 2: 14   Eufraat en Tigris 

Dat zijn heden ten dagen nog steeds twee belangrijke wateren in het Midden Oosten. Het is overigens maar zeer de vraag of de plek 
waar ze nú stromen dezelfde plek is als waar ze in de hof van Eden zijn ontstaan. De Zondvloed heeft namelijk het aardoppervlak 
dusdanig veranderd dat ook het stroomgebied van deze twee rivieren sterk veranderd kan zijn. 

T7  Gen 2: 9   Levensboom 

De levensboom verschaft eeuwig leven. God had de mens dus bij de schepping bedoeld als een eeuwig wezen.  

T8  Gen 2: 18   het is niet goed dat de mens alleen is 

Dit is een beeld van Christus en zijn bruid de Gemeente. Lees ook Efeze 5 en Openbaring 19 en 21. Het is ook het principe van de 
schepping; God heeft daar het huwelijk voor bedoeld. Elke man heeft één vrouw en andersom: monogamie dus. Al snel ging dit mis. 
Lees hoe Lamech zich twee vrouwen nam. Dit is verder genoemd in T18. 

T9  Gen 3   zondeval 

Vóór de zondeval was het de taak van de mens, te beginnen bij Adam en Eva, om de aarde vanuit de hof van Eden in bezit te nemen. Ze 
moesten de tuin, de hof, bewerken en onderhouden (dat is dus beheren ipv uitputten…). De aarde zou dus in zijn geheel worden zoals 
God de hof van Eden had gemaakt. Dat was de bedoeling. De zondeval bracht daar abrupt een einde aan. De mens werd uit de hof van 
Eden verwijderd en mocht daar niet meer in komen. De hof werd daartoe bewaakt door engelen die met zwaarden de toegang 
blokkeerden. De te veroveren wereld werd niet langer een uitbreiding van Eden, maar werd het tegendeel: de mens moest zien te 
overleven in een koude en donkere wereld en moest de weg terug naar Eden zien te vinden, om het verloren paradijs weer terug te 
vinden. De aarde was eigenlijk weer woest en ledig en had een lichtbrenger nodig! Dat wijst vooruit naar de Heer Jezus die “het licht 
der wereld” is geworden. En die de mens, die zich tot Hem bekeert, een nieuw Eden in het vooruitzicht stelt. Dat nieuwe Eden is 
prachtig verwoord in Op 22 waar het nieuwe Eden, het nieuwe Jeruzalem, als volgt staat beschreven: “in het nieuwe Jeruzalem stroomt 
een rivier met het water des levens. Aan beide kanten van deze rivier staat een boom die elke maand, 12 keer per jaar, vrucht draagt. 
De troon van God en van het Lam staan in de stad. Al Zijn knechten zullen Hem vereren. Zij zullen Zijn gezicht zien en Zijn naam staat op 
hun voorhoofd. Er zal geen licht meer nodig zijn omdat God en het Lam hun licht is”. 

T10  Gen 3: 8 de Heere die in de hof wandelde 

Ze wandelden met God; er staat niet dat ze de rest van de dag met andere goden wandelden. Vanaf het allereerste begin was er dus 
geloof in slechts één God. 
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T11  Gen 3: 14-15   vijandschap tussen de slang en de vrouw 

Dan spreekt God de eerste profetie uit in Gen 3: 15: De slang, de satan of de duivel, en de vrouw, dat is het volk  van Israël, en al hun 
nakomelingen zullen voor eeuwig vijanden zijn. Eén van de nakomelingen, Jezus - Hij is immers ook van Joodse afkomst - zal de kop van 
de slang verbrijzelen: Jezus overwint de dood aan het kruis; en de slang zal Zijn hiel verbrijzelen: de martelgang en uiteindelijke 
kruisiging van Christus. Door de hele Bijbel heen is deze strijd, tussen Jezus en de duivel, de rode draad. Lees ook T46.  

T12  Gen 4   Kaïn 

Kaïn is de eerste die, zoals aangegeven staat in Gen 3: 15 voortkomt uit het slangenzaad. Er staat: “Ik zal vijandschap brengen tussen u 
(satan) en de vrouw (volk van God = Israël), tussen uw nageslacht (zaad van satan = is slangenzaad) en haar Nageslacht (Zaad van de 
vrouw = Jezus). Satan heeft Kaïn in de macht. Daarop vermoordde hij zijn broer. Kaïn is daarmee dus de eerste die voortkomt uit het 
slangenzaad! Deze tegenstelling: Kaïn en Abel, zie je ook in Ezau en Jakob. Vanaf Kaïn is er steeds de confrontatie tussen satan en God 
en Zijn volk. Lees ook de toelichting bij Gen 36. T46. 

T13  Gen 4: 14   merkteken van Kaïn 

Wordt ook wel het Kaïnsteken genoemd. Dit “teken” vormt de basis onder het gedachtengoed om Joden te kunnen “onderscheiden” 
van andere personen. Vooral onder de Nazi’s is dit bekend geworden toen ze Joden verplichtten om een “Jodenster” zichtbaar op hun 
kleding aan te brengen. Zo kon iedereen zien dat het een persoon was van Joodse afkomst met alle gruwelijke gevolgen van dien. Daar 
waar God Kaïn een teken gaf ter bescherming, heeft de satan de Joden een merkteken gegeven om hen te vernietigen…..vreselijk….. 

T14  Gen 4   de twee wegen welke de mensheid kan kiezen 

Volgens het boek Judas, vers 11 zijn er twee wegen die de mensheid kan gaan: die van Abel of die van Kaïn. Na Abels dood zijn dat de 
wegen van Seth of Kaïn:  
- Kaïn is de weg van de dwaling, de buitenkant, de uiterlijke vroomheid, van “werken”. 1 Joh 3: 16 zegt dat de weg van Kaïn die “van 

de boze” is. Dat is de eigenzinnige mens die zélf bepaalt wat goed is of slecht. Zowel in godsdienstige als in materiële zin.  
- De weg van Abel en Seth is de weg van afhankelijkheid van de verlossing en de erkenning van schuld. De erkenning dat je de 

redding en verzoening van Jezus nodig hebt! Dat is ook de weg dat je beseft dat het in dit leven niet alleen moet draaien om “geld 
en goed”, maar dat je er wel van mag genieten. En dat is een genieten van materie maar óók van Gods schepping de natuur en alles 
wat Hij daarin geeft en dat je er respectvol mee om dient te gaan. 

 
T15  Gen 5   Lamech en Henoch 

Vanuit Metuselach wordt Lamech geboren: dit is een andere Lamech dan die uit Kaïn voortgekomen is zoals in Gen 4 staat vermeld! 
Henoch is dus niet gestorven; God nam hem weg!…. Lees ook Hebr. 11: 5. Hetzelfde is met Elia gebeurd. Lees daartoe 2 Kon 2: 11. 
Henoch werd 365 jaar… Voor elke dag dus een heel jaar….. toeval?? denk dat God dit een prachtige volheid vond…. Lees ook Judas vers 
14 waar Henoch genoemd wordt. Lees ook T20. 

T16  Gen 6   de zgn. “godenzonen” en satan de duivel 

God heeft tijdens de schepping ook de engelen - waarvan satan dus één was - geschapen (lees Kol 1: 16 en 17 waar staat dat God alle 
dingen geschapen heeft in de hemelen en op aarde….). Satan is helaas in opstand gekomen tegen God. De geschiedenis van de satan is 
onder andere beschreven in Ez 28 en Jes 14. Lees T207 en Bijlage 15. Satan is uit de hemel geworpen. Naast satan zijn er meer engelen 
“gevallen”. Of dat gelijktijdig is geweest of daarna is verder niet duidelijk; zij vormen met satan de (af)godenwereld: satan en zijn 
demonen. Lees Matth 25: 41 waar sprake is van “satan en zijn engelen”, en Matth 12: 24-26 waar satan “Beëlzebul” genoemd wordt, 
die de aanvoerder is van de demonen. Lees ook Op 12: 7, waar sprake is van een oorlog in de hemel tussen de engelen van God - onder 
leiding van Michaël -  en de engelen van de draak - satan.  

Het zijn deze gevallen engelen die in Gen 6 de “godenzonen” worden genoemd. De nazaten van de godenzonen en de mensen, groeien 
dus uit tot reusachtige “afgodenkinderen”. De gemeenschap van mensen met demonen zorgde er voor dat de bloedlijn van de mens 
vervuild werd door satan. Het menselijke DNA werd geïnfecteerd door satan waardoor deze “reuzen” zijn ontstaan. Mede om deze 
reden heeft God besloten om de aarde te vernietigen door de zondvloed. Satan probeert ook heden ten dagen nog invloed uit te 
oefenen op het DNA van de mensen - die naar de gelijkenis van God zijn geschapen - getuige allerlei experimenten op dieren en 
mensen. Het meest recente voorbeeld daarvan betreft de nieuwste vaccins die invloed uitoefenen op het menselijke DNA….. Lees ook 
T84, T116 en T393. 

T17  Gen 6: 3   de 120 jaar 

1. De 120 jaar kan in verband worden gebracht met de periode dat God nog “de levensgeest” in de mensen van de tijd van Noach 
wilde laten zijn; hiermee kondigt God dus een oordeel aan. Lees 2 Petr 3: 6 waar staat dat de “toenmalige wereld” overspoeld is 
door het water. Dat was het oordeel. Iets verderop in 2 Petr 3: 20 staat: “toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen 
van Noach, terwijl de ark gebouwd werd…..”; dat was dan de “genadetijd” van 120 jaar die de tijdgenoten van Noach van God 
kregen.  

 
De 120 jaar is ook volgens veel Bijbeluitleggers de tijd die Noach nodig heeft gehad voor de bouw van de ark! Tijdens de bouw van 
de ark konden de mensen zich nog bekeren en plaats krijgen in de ark, maar niemand had daar oog voor; alleen het gezin van 
Noach is dus na die 120 jaar gered! In Gen 5 staat dat Noach 500 jr. oud was toen hij zijn zonen verwekte, in Gen 6 staat dat hij 600 
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jr. oud was toen het gezin in de ark plaats nam. Dat is sowieso al 100 jr…… dus die 120 jr. is zowel de bouw- als ook de genadetijd. 
In Matth 24: 37 wijst Jezus heel expliciet naar deze “dagen van Noach” in relatie tot de periode van de bouw van de ark, waarop de 
mensen het wel zagen: de bouw van de ark was dus ook “een teken”. De mensen deden er echter niets mee en leefden verder in 
hun zonde waarna het oordeel volgde door middel van de zondvloed. Lees ook 1 Petr 3: 18-20 en 2 Petr 2: 5 (T360). 

2. In de Hebreeuwse grondtekst staat het anders beschreven: hier staat dat God de mensheid zal oordelen voordat er 120 
“verdelingen” van tijd voorbij zijn gegaan. Algemeen wordt gesteld dat met “verdelingen van tijd” de periode van een jubeljaar 
bedoeld wordt. Een jubeljaar is de tijd van 7x7 sabbatsjaren waarna er een jubeljaar volgt; lees Lev 25. Dat is dus steeds een 
periode van 50 jaar. 120 x “verdelingen van 50 jaar” is dus een periode van 6000 jaar; dat is dus de tijd voor de wereld die God 
hanteert om deze te gaan oordelen….in het boek “Wake up” wordt dit in hoofdstuk 3 nader toegelicht. 

3. Het is sowieso niet de maximale leeftijd die God aan de mens geeft vanaf dat moment. Verderop in Genesis staan namelijk 
geschiedenissen van mensen die veel ouder werden: Abraham haalt bijvoorbeeld nog 175 jaar, Isaäk 180 jaar. Pas na Jozef loopt de 
leeftijd van de mensen verder terug, dit als gevolg van de sterk veranderde leefomstandigheden na de zondvloed. Lees ook Psalm 
90 waarin de schrijver Mozes aangeeft dat wanneer je 80 jaar oud bent, je tot de sterken wordt gerekend! Wat wel aardig is om te 
lezen is dat Mozes zelf in de leeftijd van 120 sterft. God Zélf heeft Mozes begraven aldus Deut 34: 6 en 7. 

 

T18  Gen 4, 5 en 6   ontwikkeling en zondigheid van de eerste mensheid 

Gen 4-6: deze hoofdstukken geven een beschrijving van de toenemende ongehoorzaamheid en zondigheid van de mensen. Met de 
hoge leeftijden die de mensen bereikten werden er veel kinderen verwekt en is de aarde in sneltreinvaart bevolkt door enorme 
hoeveelheden mensen en hebben ze zich snel ontwikkeld. Zo lees je in Gen 4 van mensen die landbouwer werden en mensen die ijzer 
bewerkten en van muzikanten. Allemaal beroepen om de economie en om genotzucht te bevredigen. Met al die kennis is al snel 
oorlogstuig gemaakt waarmee veel is gedood.  De nakomelingen van Lamech waren onder andere ijzerbewerkers en Lamech geeft in 
Gen 4: 23 aan dat hij een man en een jongen heeft gedood. Dat is dus al weer erger dan wat Kaïn deed….. dit doden zou best met zo’n 
mes kunnen zijn gebeurd….. Daarnaast is er uiteraard gereedschap gemaakt voor allerlei praktische en goede toepassingen. Noach zal 
daar ongetwijfeld gebruik van hebben gemaakt bij het maken van de ark. Ook mensen uit de omgeving van Noach zouden best 
geholpen kunnen hebben….. Van Lamech staat ook vermeld in Gen 4: 19 dat hij zich twee vrouwen nam. Dat was niet hoe God het 
bedoeld had: elke man verbond God aan één vrouw. Lees T8.  

De hele ontwikkeling van de mens was echter “van God los”. Niemand heeft immers opgemerkt dat Noach een ark op het droge 
maakte. Hoe bijzonder was dit “teken” op zichzelf al. Het is zoals Jezus aangeeft in Matth 24: 37-39 “en zij bemerkten het niet”…. God 
geeft de mens dus op een gegeven ogenblik op, waarna het oordeel volgt! Noach was ook de enige op aarde die God “rechtvaardig” 
noemde en die God zou redden met zijn gezin. Noach was “rechtschapen”; dat hield in dat de bloedlijn van Noach en zijn gezin nog 
zuiver was! Dat in tegenstelling tot de mensheid die mede door de sexuele gemeenschap met demonen was verdorven. Lees ook T16! 
Noach was echter zuiver zoals God de mens bedoeld had. Vanuit Noach zal God dan ook de mensheid ná de zondvloed weer doen 
voortkomen. Iedereen op aarde was bezig met zichzelf, met eten, drinken en allerlei andere vormen van genot zonder God….. Je kan 
dus in de eerste hoofdstukken van Genesis al vaststellen dat naarmate de mens zich van God verwijdert, dat Gods Geest zich verder uit 
de mens vertrekt en dat demonische machten dit terrein overnemen. Wanneer je ziet hoe de mens in de tegenwoordige wereld leeft, 
dan is het een zichzelf herhalende geschiedenis! Om die reden noemt Jezus dit dus “de dagen van Noach” in Matth 24: 37 en Luk 17: 
26. In de geschiedenis is elke gebeurtenis al eens eerder geweest (Spr 3: 15), maar elke volgende wordt steeds heftiger en extremer. In 
de wereld om je heen zie je deze toename. Denk daarbij aan, in willekeurige volgorde, de toename van: 
- de geweldsspiraal; 
- onverschilligheid en hoogmoed; 
- leugen en misleiding op alle terrein van de maatschappij;  
- corruptie in zowel politiek als bedrijfsleven; 
- controle over de mensen; 
- demonie: o.a. verslavingen; 
- materialisme en techniek; 
- verschil armoede en rijkdom; 
- relatieproblemen en ontrouw;  
- afvalligheid van God; maar de toenemende belangstelling voor “religie” en het “goede gevoel”; 
- verwoesting van de natuur; 
- crises: het gaat onderhand van crisis naar crisis…. Lees ook T283. 
 

Dit alles bij elkaar voorspelt dus niet veel goeds voor de huidige mensheid. Lees daartoe met belangstelling het Bijbelboek Openbaring 
en ontdek hoe het zal aflopen. De generatie die nú leeft, leeft in een buitengewoon spannende tijd! En er is steeds minder tijd! God 
heeft spijt dat Hij de mens had geschapen en besluit om de aarde en alles daarop te vernietigen. Er staat: “en het berouwde Zijn 
hart”….  Dat was dus “in de dagen van Noach” het geval. Hoeveel te meer heeft God verdriet van alle onrecht dat in de huidige wereld 
plaatsvindt. Óók nu heeft God heel veel verdriet van alles wat er plaatsvindt. Het oordeel dat in de dagen van Noach plaatsvond door 
middel van de zondvloed, zal zich dus eens herhalen in een oordeel over de huidige wereld. Dat moment komt steeds dichterbij! 

T19  Gen 6   de Ark 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit de perfecte maten zijn voor een zeewaardig schip. 
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T20  Gen 7   Zondvloed 

Het is God Zélf die de dieren uitzoekt die Hij wil meenemen in de ark. In de periode van vóór die 7 dagen heeft God vast al heel veel 
dieren richting de ark gestuurd! Over vissen e.d. wordt niets vermeld! Die hebben de ramp overleefd omdat ze toch al in de zeeën 
leefden… De 7 dagen zijn te vergelijken met de “laatste jaarweek” uit Daniël 9. Dat zijn de “7 jaren van verdrukking” die plaatsvindt ná 
de Opname van de Gemeente. Lees ook verderop in de Bijbel zoals Matth 24, 2 Thess 2 en het boek Openbaring. Dat is de periode die 
ook wel de periode van “Jakobs benauwdheid” wordt genoemd (Jer 30: 7), de periode die het volk Israël zal ondergaan.  

De redding van de “rechtvaardigen” Henoch en Noach is te vergelijken met de redding van de Gemeente en Israël. Net zoals Henoch 
werd opgenomen, en Noach met zijn gezin veilig in de ark was, ZO zal de Gemeente worden bewaard voor het oordeel tijdens de Grote 
Verdrukking (T406)! (lees 1 Kor 15: 51  en 1 Thess 4: 16 en 2 Thess 2: 11-12). Dit zelfde principe zie je ook bij Lot en zijn gezin. Zij zijn de 
enigen die rechtvaardig zijn en worden gered vóór het oordeel van God over Sodom en Gomorra komt (lees iets verderop in Gen 19). 
Christus is daarmee “de ark” voor de Gemeente. Het geloof in Christus zorgt er voor dat je “behouden bent” (of gered). Zoals de ark de 
veilige plek voor Noach en zijn gezin was en hen voor de vloed heeft behouden (lees ook Hebr 11: 7), zo is Christus de veilige plek voor 
de gelovige/rechtvaardige …. Henoch is daarbij het type van de Gemeente: hij werd weggenomen vóór het oordeel, dus vóór de 
zondvloed. Noach is daarbij het type van Israël: Noach moet immers 7 dagen voor de zondvloed in de ark plaatsnemen. Wanneer de 
Gemeente is opgenomen pakt God de draad weer op met Israël. Israël zal door de 7 jarige periode van verdrukking gaan, waarbij een 
deel van het Joodse volk zich zal bekeren en behouden worden. Lees ook T406. 

Daarnaast was de bouw van de ark, gedurende een periode van meer dan 100 jaar, een “teken van God” dat vóóraf ging aan het 
oordeel. Terwijl Noach aan het bouwen was, heeft hij ongetwijfeld verteld aan de mensen waarom hij dat deed. Ook in de huidige 
wereld geeft God zo’n teken. Sommige Bijbeluitleggers beschouwen de stichting van de staat Israël in 1948 als het “teken” voor de 
mensen die nu leven. Sinds 1948 heeft het Joodse volk namelijk weer een veilige en eigen woonplaats (ark) onder de volken gekregen 
waar ze eerst verstrooid onder waren (lees daartoe ook de profetie van de “dorre doodsbeenderen” in Ez 37!). Ook al probeert de hele 
wereld de staat Israël te benadelen en te vernietigen, God gaat verder met Zijn “oogappel” en brengt langzaam maar zeker het Joodse 
volk weer terug in ZIJN land. Gelet op de vijandschap die er is tegen Israël is het menselijkerwijs niet te begrijpen dat Israël nog bestaat, 
maar God beschermt hen. 

T21  Gen 7: 11   de tijdsduur van de vloed  

De vloed begint op de 17e dag van de 2e maand (Gen 7: 11) en duurt tot de 17e dag van de 7e maand (Gen 8: 4). Dat is dus exact 5 
maanden lang. 5 maanden zijn dus 150 dagen. Dat betekent dat een maand 30 dagen kende en de Bijbel dus rekent met een jaar van 
360 dagen. Over getallen gesproken: Lees ook eens Bijlage 13. 

T22  Gen 9   ontwikkeling direct NA de Zondvloed 

Net als met Adam gaat het dus ook al weer direct na de zondvloed (dat is dus de hernieuwde schepping) weer mis. Dit zal zich helaas 
door de hele geschiedenis van de mens en van het volk Israël herhalen…. Kleine opsomming: 
- Adam valt in zonde en wordt uit de hof van Eden verbannen. 
- Er is direct strijd tussen de zoons Abel en Kaïn.  
- Kaïn vermoordt Abel.  
- Kaïn wordt door God vervloekt (Gen 4: 11).  
- Noach valt in zonde en zijn zoon Cham wordt vervloekt. 
- Later zal dat weer gebeuren met Isaäk en zijn zonen Jakob en Ezau!  
- Ezau verkoopt zijn eerstgeboorte recht en verspeelt daarmee de zegen van God die over gaat naar de jongere broer Jakob (Lees 

Gen 25 en 27).  
- Ezau zal “van het zwaard moeten leven en zal zijn jongere broer moeten dienen”.  
- De nakomelingen van Ezau zijn de Edomieten die in voortdurende strijd met Gods volk en met de Christenen zijn. Lees daartoe de 

uitgebreide toelichting T46. 
 

T23  Gen 10    afstammelingen van Noach 

Let er op dat veel namen van de nakomelingen van Sem, Cham en Jafeth ook gebiedsnamen of namen van steden zijn die elders in de 
Bijbel voorkomen. Denk aan bijvoorbeeld Kanaän, Assur en Elam. Lees ook eens Ez 38 waar de volgende landen/gebieden worden 
genoemd: Magog, Tubal, Cush, Put, Gomer en Togarma. 

T24  Gen 11 en Gen 5   geslachtsregister en leeftijden 

De opsomming van de namen van de patriarchen in Gen 5 en Gen 11 is primair bedoeld om aan te geven dat de leeftijd in jaren gedurig 
afnam. Bovendien geeft het in Gen 9: 26 de “lijn van Sem” aan, wat de “uitverkoren lijn van Gods genade” is. Uit de lijn van Sem is Jezus 
namelijk geboren (Luk 3:36). Er zijn verschillende inzichten op basis van de informatie van Gen 5 en 11; daardoor zijn er meerdere 
opvattingen over deze Bijbelse chronologie. Bijbeluitleggers zijn het er in grote lijnen wel over eens dat de jaartallen van de 
patriarchen, en de leeftijd waarop ze de volgende hebben verwekt, niet per definitie één op één bij elkaar kunnen worden opgeteld.  

Het geslachtsregister van Lukas 3: 36 geeft daar bijvoorbeeld aanleiding toe; hier wordt namelijk de naam van Kenan (Kainan) genoemd 
die verwekt is tussen Arpachsad en Selah. In de opsomming van Gen 11 staat deze Kenan er echter niet tussen. Het is dus heel goed 
mogelijk dat dit in meer gevallen zo is geweest en dat de opsommingen van Gen 5 en van Gen 11 niet alle namen heeft genoemd. De 
opsommingen van Gen 5 en 11 zegt dus niets over de volledigheid ervan….. Mozes - de schrijver van Genesis - had sowieso ook best 
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alle totale leeftijden kunnen geven zodat hij de berekening niet aan de lezer had over gelaten. In talloze andere verzen is Mozes wél 
heel expliciet in het noemen van aantallen en getallen; lees bijvoorbeeld Num 1: 46, Num 2: 9,16,24,31 en in Num 26: 51. Al deze 
aantallen hadden we zelf dan ook wel kunnen uitrekenen. Lees ook eens Bijlage 13. Hoe dan ook: het is aannemelijk dat de vermelding 
dat “A verwekte B”, ook als volgt kan worden gelezen: “A verwekte de voorvader van B”. In dat geval kunnen we nooit precies weten of 
er naast Kenan nog andere weglatingen van generaties in Gen 5 en 11 hebben plaatsgevonden. Met behulp van de Gen 5 en Gen 11 
kan je dus slechts bij benadering de tijdsvakken berekenen. Met Gen 5 kan je hooguit inschatten dat het tijdvak van Adam tot de tijd 
van Noach zo rond de 1500 tot 2000 jaar moet zijn geweest. Met behulp van Gen 11 kan je globaal inschatten dat de tijd van Noach tot 
Abraham ongeveer een periode is van 1000 jaar.  

Er zijn heel veel theorieën over, maar vanuit het creationisme (de leer dat de schepping - zoals deze in de Bijbel is beschreven - 
daadwerkelijk in 6 dagen heeft plaatsgehad) wordt ervan uitgegaan dat de zondvloed ongeveer 3000 jaar vóór Christus heeft 
plaatsgevonden. De bouw van de ark en 120 jaar daarna heeft dan ergens rond 5000 jaar geleden (vanaf heden gerekend) plaats gehad 
en dat is vele malen korter dan de miljoenen jaren van waar evolutionistische berekeningen uitgaan. Van Abraham tot Christus ligt 
tenslotte een periode van 2000 jaar. 

T25  Gen 11   de stad Babel en de torenbouw  

Reeds in Gen 4 wordt vermeld dat Kaïn een stad ging bouwen. In plaats van de aarde te bewerken en zich verder over de aarde te 
verspreiden, ging Kaïn zich concentreren op één plek. Niet de opdracht van God stond centraal, maar de mens en zijn genot stonden 
centraal. Dat kwam tot een eerste ingrijpen van God van na de zondvloed. De mens voelde zich superieur en had God niet nodig. Ze 
trotseerden de hemel, en wilden het “hier en nu”. In Gen 11: 5 staat dan ook “dat de Heere neerdaalde om de stad en de toren te 
zien”. Als de mens niet naar God komt, dan komt God dus naar de mens….! Dat betekent per definitie Zijn ingrijpen. Dat lees je in Gen 
11 bij de torenbouw in Babel. Babel is de stad van Bel. Bel is ten diepste satan zelf en zijn engelvorst regeert over Babel en later 
Babylonië. Dit is ook het gebied van Ur der Chaldeeën waar Abraham vandaan is gehaald! Reeds in Gen 11 is Nimrod al een grote 
regeerder en wereldleider die in dienst opereert van satan. Veel later zal ook Nebukadnessar zich er op beroemen dat hij regeert over 
de grote stad Babel; lees deze geschiedenis in Dan 4: 29-37.  

De geschiedenis herhaalt zich steeds (Spr 3: 15) maar de gevolgen worden steeds extremer. In de huidige wereld is het vertier, de 
afgoderij en de verslaving ook vooral  in steden en in dichtbevolkte gebieden te vinden. De gebouwen worden steeds hoger en talrijker 
in de steden. De huidige wereldbevolking neemt sterk toe en vestigt zich bij voorkeur in de steden op een relatief klein oppervlak. 
Daarentegen zie je de rampen in de natuur steeds extremere vormen aannemen. Deze combinatie is een buitengewoon kwetsbare 
ontwikkeling…. Ook de hoogmoed van de mens neemt steeds extremere vormen aan zoals het streven naar een transhumane mens 
waarbij het brein van de mens gekoppeld moet worden aan computers. De mens neemt de plaats in van God en wil Gods schepping 
overnemen zoals ook blijkt uit de duurzaamheidsdoelen van de zgn. “Agenda 2030” (Lees ook T216, T273-1, T393 en T402). 

T26  Gen 11: 4   tot in de hemelen reiken  

Dit dient als volgt te worden gelezen/uitgelegd: de Babyloniërs waren reeds in die tijd al bedreven astrologen en hadden reeds de 
Dierenriem en alle andere (in totaal 48) sterrenbeelden ontdekt. De “tekening van de hemel” met zijn sterren wilden ze op de top van 
de toren vastleggen. Daarmee wilden ze een “afspiegeling van de hemelen” gemaakt hebben om dat beeld (dat reeds van vóór de 
zondvloed er was) voor alle geslachten te kunnen bewaren. Voor wat betreft de sterren, planeten en sterrenbeelden: lees Gen 1 en Job 
9 en 38 waarin staat aangegeven dat God Zelf in Zijn schepping de planeten en sterren, en daarmee ook de sterrenbeelden en de 
Dierenriem een vaste plek heeft gegeven. Lees ook Ps 19; in Ps 147 staat dat God alle sterren heeft geteld en ze alle bij hun namen 
noemt! Lees Ps 104 waar staat dat God maan en zon gemaakt heeft en ze vaste tijden geeft waarop ze zichtbaar zijn en weer onder 
gaan. 

T27  Gen 11: 8   verspreiden over de aarde 

Juist dit was het expliciete gebod van God! Dat deden ze echter niet. Het was niet de hoogte van de toren die God vertoornde, maar 
het feit dat de mens zich niet over de aarde verspreidde maar in steden (en dus dicht op elkaar) bleven wonen, was wat God 
veroordeelde! Met het bevel om zich over de aarde te verspreiden wilde God namelijk voorkomen dat er te veel mensen op één locatie 
zouden zijn ivm ziekten en gevaar. Ook is te lezen dat de levensduur van de mens steeds korter wordt. Dat betekent dat de 
omstandigheden van NA de zondvloed heel anders zijn geworden dan daar voor. 

In Gen 10 en 11 kan je lezen dat de nakomelingen van de zonen van Noach zich vanuit het gebied van de Ararat - waar de ark was 
gestrand - verhuisden naar het gebied dat Sinear genoemd werd. Tot die tijd spraken ze dus allemaal één en dezelfde taal. Sinear is het 
gebied dat onder archeologen bekend staat als het zgn. “Soemerië”. Voorwerpen uit deze cultuur zijn tijdens opgravingen gevonden. 
Steden uit Soemerië, zoals Kisj en Ur, vind je ook terug in de Bijbel (lees bijvoorbeeld Gen 11:32). Na het Goddelijke “taal-ingrijpen” zijn 
er veel kleine groepen mensen over de aarde verdeeld, die ieder hun eigen complexe talen hebben gekregen. Vanuit het Midden 
Oosten, ergens ter hoogte van het huidige Irak, is de aarde tot in de verste uithoeken bevolkt geworden in geïsoleerde groepen, die 
zich op deze wijze tot onderscheiden rassen hebben ontwikkeld.    

T28  Gen 12   de belofte van God aan Abraham 

Dit betreft het zgn. “Abrahamitische verbond” van Gen 12: 1-3. Direct daaraan gerelateerd is het zgn. “land-verbond” dat God met 
Abram sluit in Gen 13: 14-17 en Gen 15: 18-21. Lees ook Bijlage 10. God belooft: 

- dat Hij Abram tot een groot volk zal maken en belooft Abram dat volk (zijn directe nageslacht Israël!) te zullen zegenen; wie dat 
volk vervloekt zal God vervloeken.  
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Uit Abram komt dus rechtstreeks Gods volk voort: Israël. Daarom geldt ook dat wie Israël zegent, zélf zal worden gezegend. Israël 
heeft God bedoeld om Zijn zegen door te geven aan alle volken van de aarde; dit vormt het eeuwige bestaansrecht van Israël.  

- In u Abram zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.  

Met deze belofte aan Abram geeft God dus ook de zegen door aan de hele wereld! Deze belofte is namelijk IN Abram; dat betekent 
“door Abram heen”. Dat is later in vervulling gegaan door Jezus Christus die een rechtstreekse afstammeling van Abram is; de 
Messias uit het Joodse volk! Daarom zijn alle gelovigen ook “kinderen Abrahams”…. De zegen van God is dus bedoeld voor zowel 
het volk Israël als later ook - na het sterven en opstaan van Jezus Christus - voor alle gelovigen. Alle gelovigen die vervolgens de 
“Gemeente van Christus” vormen. Zo wordt de zegen aan Abram dus aan alle ware gelovigen doorgegeven. Jezus doelt hierop als 
Hij het avondmaal instelt en aangeeft dat de wijn, Zijn bloed is. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. Lees Matth 26: 28. Het doorgeven van die zegen - het verlossings- en verzoeningswerk van Jezus aan het 
kruis van Golgotha en Zijn opstanding en hemelvaart - is dus ook het doel voor ons als Christenen. Lees ook Op 5 en Gal 3 en  Ef 1. 

 
T29  Gen 13: 10   gebied van Sodom 
 
Het gebied dat Lot verkoos is dus vergelijkbaar met de hedendaagse Westerse maatschappij: buitengewoon rijk en ontwikkeld, maar 
volledig “van God los”. 
 
T30  Gen 13: 15   gebied dat Abraham verkrijgt 
 
Hier staat dus de expliciete belofte van God dat Hij dit land heeft beloofd aan het volk Israël. Lees ook de toelichting bij Zefanja 2: 4 -6, 
Gen 15: 18 en Ps 105: 7 - 11 
 
T31  Gen 14: 15   en versloeg hen 
 
Abram was dus inmiddels een machtig heerser geworden. 
 
T32  Gen 14: 19   zegen van Melchisedek 
 
De Hebreeën-brief refereert hier ook aan. In Hebreeën hoofdstuk 7 en 8 wordt dit uitgelegd. Lees T353 en T354. Melchisedek is een 
BEELD van Christus. Naast Hebreeën 7 en 8 wordt Melchisedek ook in Psalm 110 genoemd: hier wordt verwezen naar Jezus: “De HEERE 
spreekt tot mijn Heere”. Dat wil zeggen dat God Zijn Zoon bedoelt. Dat is dus Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van God; Zijn 
vijanden zullen tot een voetbank voor Hem worden gemaakt. Tevens staat er in vers 4 dat Jezus Priester is voor eeuwig, naar de 
ordening van Melchisedek. Jezus zit dus naast God de Vader en is Priester. In die hoedanigheid biedt Jezus verzoening aan wanneer wij 
mensen onze zonden belijden en ons tot Hem (be-)keren. In de toekomst zal Jezus met de scepter vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, 
heersen in zijn 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Jezus is dus EN Priester EN Koning! Een koning in het oude testament mocht echter geen 
priesterdienst uitoefenen. Jezus is dus MEER dan Melchisedek. Om die reden is Melchisedek een verwijzing naar en een beeld van 
Christus. 
 
T33  Gen 15: 13   nakomelingen van Abraham 400 jaar als vreemdelingen in Egypte 
 
Deze passage wijst er op dat het verbond dat God met Abram sluit OOK bedoeld is voor al zijn nakomelingen! Gods verbond gaat dus 
over naar Isaäk, Jakob en al hun zonen en dochters!! Tevens wijst het op Gods alwetendheid: lees daartoe ook T183. 
 
T34  Gen 15: 18   gebied dat God aan Abraham belooft: 
 
Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat: dat gebied is dus veel groter dan het huidige land. 
 
T35  Gen 16: 2   Sara adviseert Abraham om een kind bij zijn slaaf te verwekken 
 
Abram en Sarai nemen dus zélf het initiatief zonder God daarbij te raadplegen. Wat ze doen is niet naar Gods wil. 
 

T36  Gen 17: 5-6    Ik maak u tot een menigte van volken en er komen koningen uit u voort 

Naast het volk Israël zijn dat dus ook de volken die uit de lijn van Ismaël voortkomen. De belangrijkste koning is  uiteindelijk ook Jezus 
die Koning van het Messiaanse 1000jr Rijk zal zijn. Jezus is immers ook een Jood en dus nakomeling van Abraham. 

T37  Gen 17: 20 12   stamvorsten uit Ismaël 

Let op het getal 12. Even veel als de 12 stammen van Israël. Lees ook Bijlage  13. 

T38  Gen 18: 1-2   de drie mannen die Abraham bezoeken 

Deze drie mannen/engelen staan symbool voor de “drie-eenheid” van God. Hier belooft God aan Abraham dat hij Isaäk zal krijgen. 
Isaäk is de “zoon der belofte” en is daarmee een vooruitwijzing naar De Heer Jezus. Jezus die ook in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk, zal 
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regeren vanuit Jeruzalem en Koning zal zijn over Zijn volk Israël en over de wereld. In vers 1 van Gen 18 staat dat één van de mannen 
“de Heere” is. Hij is het ook die met Abraham spreekt. Het is aannemelijk dat het de Here Jezus zelf is die Abraham komt bezoeken en 
met Hem twee engelen. Dat zijn de twee engelen die ook vervolgens naar Sodom en Gomorra gaan in Gen 19.  

T39  Gen 19: 26   zoutpilaar 

De vrouw van Lot kijkt in weemoed om naar Sodom en wordt een zoutpilaar. Ze was niet los van het zondige leven. Het gebied van 
Sodom en Gomorra is wat heden ten dage het gebied is van de Dode Zee. Het laagst gelegen meer ter wereld en water dat extreem 
zout is en waar niets kan leven…...  

T40  Gen 19: 36-38   Moabieten en Ammonieten 

Deze twee volken komen later voortdurend in strijd met het volk Israël. 

T41  Gen 21: 12-13   nakomelingen van Isaäk en Ismaël 

De nakomelingen van Isaäk betreffen het volk Israël. Isaäk is de zoon van de belofte. Uit Isaäk komt dus rechtstreeks het volk Israël 
voort! Ismaël is de zoon naar het vlees. Lees hiertoe ook wat Paulus schrijft in Rom 9: 1-8. De volken die uit Ismaël zijn voortgekomen 
betreffen de Arabische volken die veelal de Islam aanhangen. Veel van de Joodse wetten en gebruiken vind je overigens terug in deze 
religie. 

T42  Gen 22: 8  God zal Zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer 

Dat wijst vooruit naar het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha waar God ieder mens de kans geeft om gered te worden 
van zijn of haar zondelast. 

T43  Gen 25: 21   Isaäk bad vurig want zijn vrouw was onvruchtbaar 

Waar Abraham het zélf wilde oplossen door Hagar zwanger te maken, wendt Isaäk zich dus tot God. 

T44  Gen 27: 27   zegen van Isaäk aan Jakob 

Naast het eerstgeboorterecht, de erfenis, steelt Jakob dus ook de zegen van Ezau. 

T45  Gen 28:12   de engelen klimmen langs de ladder omhoog en omlaag 

Dit is een passage in de Bijbel waaruit blijkt dat God engelen ten dienste stelt aan mensenkinderen. Lees ook Joh 1: 52. 

T46  Gen 32 en 36   worsteling van Jakob met “de man” en de Edomieten 

Deze Bijbelgedeelten over Jakob en Ezau zijn buitengewoon cruciaal voor het begrip van de positie van Gods volk Israël (Jakob) en de 
strijd daarover in de hele menselijke geschiedenis. Het nageslacht van Ezau - de inwoners van Edom - de Edomieten, zijn de 
representanten van de satan. Het nageslacht van Ezau - en ten diepste de satan - zal in de geschiedenis ook steeds in aanvaring komen 
met Gods volk Israël. Edom staat ook voor Rome en Babel en betreft de huidige “westerse wereld” waarin alles er op wijst dat satan 
deze in zijn macht probeert te krijgen. Satan brengt alles in gereedheid om Israël ten val te brengen. In de eindtijd zal satan de 
antichrist de macht geven om leiding te geven aan het nieuwe, herstelde Romeinse (Edomitische) Rijk. Lees ook T112 en T216. 

Deze strijd tussen Jakob en Ezau en die al begon bij Kaïn en Abel…. loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen en wordt in het 
nieuwe testament (Efeze 6) ook wel “het gevecht in de hemelse gewesten” genoemd; dit is de strijd die satan voert met God, en met 
Zijn Zoon Jezus, en met zijn volgelingen, en heel zichtbaar in de geschiedenis: met het uitverkoren volk Israël, de Joden. T11, T135 en 
T222. Daarom kan er ook geen vrede in Israël komen zolang Jezus zelf niet ingrijpt! De strijd die er is tussen God en satan komt 
bijvoorbeeld tot uiting in de strijd tussen Jakob (Israël) en Ezau (de satan). Talloze wereldmachten hebben in de hele menselijke 
geschiedenis het op het Joodse volk gemunt. De wereldmachten (satan) willen de zegen van Israël stelen, maar het is Jahwe die Israël 
steeds beschermt ook al geeft Hij het volk soms over aan overheersers om hen te straffen voor hun ongehoorzaamheid. Satan stelt 
alles in het werk om te voorkomen dat Jezus Christus de macht over deze wereld op zich zal nemen; lees de uiteindelijke overwinning 
van God op satan in Op 19-22 en T412 en Bijlage 15. Deze toelichting is ontleend aan “de negende koning” van WJ Ouweneel. 

Volgens de Joodse traditie is “de man” met wie Jakob vecht in Gen 32, de engelvorst van Ezau: satan. De “elohim” die Jakob ziet, is het 
“aangezicht van Ezau” en wel de engelvorst van Ezau en in die hoedanigheid satan zelf. Daar zijn zeer aannemelijke argumenten voor: 
1. Jakob vraagt “de man” om hem te zegenen. Jakob had de zegen van God, van Jahwe, al ontvangen; dat is de zegen die zijn vader 

Isaäk aan hem - ook al was het via een list - had doorgegeven; dié zegen had Jakob dus al en die hoefde hij dus niet meer te 
ontvangen. Het moet dus iets anders zijn. Met deze vraag wil Jakob echter dat “de man” erkent dat Jakob het recht had verworven 
op zijn vaders, en dus Gods, zegen. 

2. Wanneer “de man” werkelijk God of een engel van God zou zijn geweest, dan was het onmogelijk geweest dat Jakob Hem zou 
hebben overwonnen. 

3. “De man” komt juist in de nacht om met Jakob te worstelen. God of een engel van God zou nooit in de nacht verschijnen want God 
is licht. Het is echter een engel of engelvorst die het daglicht schuwt. Het is dus een ”geest der duisternis”. Lees ook T290. 

4. “De man” vraagt Jakob om genade want het daglicht nadert en dat schuwt hij. Hij roept “laat mij gaan”.  Jakob overwint hem dus 
en eist daarmee Ezau’s erkenning op de zegen van God; die eis komt voort uit het feit dat Jakob de tweede zoon is en dus niet de 
juridisch erfgenaam is. Door deze erkenning zal Ezau dus hiermee als oudste de jongste dienen. Lees ook T320. De prijs die Jakob 
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betaalt is echter hoog: “de man” ontwricht de heup van Jakob waardoor hij kreupel wordt. Daarmee treft “de man” Jakob juist in 
zijn nakomelingschap. Dát is nu ook exact wat door de geschiedenis heen gebeurt: de voortdurende pogingen van satan om het 
Joodse volk uit te roeien! 

5. Deze strijd tussen Jakob (Israël) en Ezau (satan) is het beeld dat God Zélf - in de persoon van Jezus Christus - de strijd zal winnen van 
satan: Edom en in de eindtijd het nieuwe, herstelde Romeinse Rijk (Rome). Dit eindspel staat beschreven in verschillende profeten 
zoals in het boek Daniël en zoals in het laatste boek van de Bijbel: het boek Openbaring. 

 
T47  Gen 37 - 50   De geschiedenis van Jozef 
 
Jozef moet veel afwijzingen en pijn verdragen. God gebruikt al deze omstandigheden om Jozef te vormen. Jozef is daarmee een beeld 
en een vooruitwijzing van de Heer Jezus. In deze toelichting een aantal voorbeelden van deze vooruitwijzingen: 
- Gen 37: Jozef wordt door zijn broers verkocht. Matth 26: 15 de Heer Jezus wordt door Judas verkocht/verraden voor 30 

zilverstukken. De broers wijzen Jozef dus af; in Joh 7: 5 staat dat Jezus’ broers (in het begin) Hem ook niet geloofden. 
- Gen 40: Jozef en de bakker en de schenker. Matth 26: 26 -29 en 1 Kor 10: 16 - 17.. De bakker en de schenker wijzen vooruit naar 

het brood en de wijn van het avondmaal. Jezus is het brood en de wijn. Zijn lichaam, het brood, is verbroken in de dood. De wijn 
spreekt van het bloed dat Jezus voor onze zonden heeft vergoten aan het kruis van Golgotha. Wanneer je Jezus aanneemt als je 
redder, dan geeft Zijn bloed eeuwig leven. 

- Gen 41: 
o Jozef is 30 jaar oud als hij in dienst treedt bij de Farao en het volk redt van de hongersnood. Jezus start zijn openbare bediening 

als Hij 30 jaar oud is. Zijn leven en sterven aan het kruis is bedoeld om ons het eeuwige leven te kunnen schenken.  
o De periode van 7 jaar hongersnood is de periode die in Daniël en Openbaringen de 70e jaarweek wordt genoemd. De periode 

van de 7 jarige verdrukking. Lees hierover meer in T406 en T413. 
o Tijdens de jaren van overvloed eist Jozef een deel van de opbrengst van het land op en slaat dat op in de voorraadschuren. Ook 

in de toekomstige 7 jaren van verdrukking zal de wereld-overheid het bezit van de mensen afnemen en kan het volk alleen nog 
kopen en verkopen als ze het merkteken van het beest zullen dragen. Lees Op 13. T393 en T 406.  

- Gen 45: het moment waarop Jozef zich aan zijn broers bekend maakt wijst vooruit naar het moment van Zach 14 waar Jezus, aan 
het eind van de 7 jarige “Grote Verdrukking”, Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en zal gaan zitten op Zijn troon in Jeruzalem. In 
die tijd zal het Joodse volk (de broers van Jezus naar het vlees…) Hem als Koning aanvaarden. Lees ook T49 en T216. 

T48  Gen 38   Juda en Tamar 
 
Uit deze affaire komt uiteindelijk ook een zekere Peres voort (Matth 1: 3) die genoemd wordt in de stamboom van Jezus. God keert 
zelfs dit soort verleidingen van de satan ten goede. 
 
T49  Gen 49: 9-10   de scepter zal van Juda niet wijken 
 
De scepter is het koningschap van David die uit de stam Juda voortkwam. Dit koningschap is voor eeuwig en dat is een verwijzing vaar 
de Koning der Koningen: Jezus Christus. Jezus zal in het Messiaanse Rijk de aarde regeren en wordt in Op 22: 16 ook de Leeuw uit de 
stam van Juda genoemd. Daar staat: “Ik, Jezus, ben de nakomeling van David, de Leeuw uit de stam van Juda; Ik ben de Morgenster”. 
Lees ook T107 en T80. Lees ook T407 waar het Messiaanse Rijk wordt toegelicht. In Bijlage 12 leest u een toelichting op de stammen 
van Israël in relatie tot de sterrenbeelden. 

T50  Ex 3: 1   Horeb. De berg en de brandende braamstruik 
 
Ook wel de Sinaï-berg genoemd. Dit is de heilige berg van God. De “brandende braamstruik” vergaat niet. Het vuur spreekt van 
oordeel. De struik vergaat echter niet en is daarmee een vooruitwijzing naar het volk Israël in de Grote Verdrukking. Lees ook de 
toelichting bij Op 20-21 (T406). De periode van Grote Verdrukking is de “tijd van benauwdheid’ zoals beschreven in Dan 12: 1 en in 
Matth 24: 21 en in Op 7: 14. In deze periode van zeven jaar zal het volk Israël zware verdrukking ondergaan, maar het zal niet vergaan. 
Jezus zelf zal Zijn “oogappel” redden en uiteindelijk leiden naar het 1000jr (Messiaanse-) Rijk van vrede (T407). Lees ook T53. 

T51  Ex 4: 12   Ik zal Zelf met uw mond zijn 

Mozes heeft nog niet de beschikking over het geschreven Woord van God. Daarom geeft God ZELF de woorden aan Mozes door. 

T52  Ex 6: 5-6   Ik zal u uitleiden, bevrijden, verlossen, en aannemen 

Dit wijst vooruit naar de vier voorjaars-feesten die in Lev 23 zijn beschreven. Lees T75. 

T53  Ex 1-15   verlossingsgeschiedenis van het volk Israël en de tien plagen 

In deze geschiedenis staat het volk van Egypte symbool voor de zondige wereld en staat de Farao symbool voor de satan. Mozes is een 
beeld van de Heer Jezus die God als Verlosser voor Zijn volk heeft gegeven. Zijn volk heeft Mozes echter verworpen toen hij de 
Egyptenaar dood sloeg en hij naar de woestijn moest vluchten. Mozes krijgt dan een vrouw uit een vreemd volk: Sippora. Zij staat 
symbool voor “de bruid” die Christus Zich uit de volken zal verwerven: “de Gemeente” (lees Ef 5). Sippora deelt met Mozes zijn 
verwerping en vreemdelingschap afgezonderd van de wereld. Zo heeft ook de Gemeente een plek die afgezonderd is van de wereld en 
Israël. Mozes verlangt weer naar zijn verdrukte volk en keert terug om zich in te zetten om het volk te verlossen en door de Rode Zee te 
leiden. Dat staat symbool voor de Grote Verdrukking (T406) waar God het deel van Israël, dat zich dan zal bekeren, zal leiden naar het 
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1000jr (Messiaanse-) Rijk van vrede (T407). Aäron is een symbool van de Heer Jezus als Hogepriester. Nadat Christus is gestorven is Hij 
weer opgestaan en opgevaren naar de hemel waar hij naast God zit op de troon en ieder moment verzoening brengt voor onze zonden. 
Dat is wat de hogepriester doet op de grote verzoendag; lees ook Lev 4 en 5. (T75) De tien plagen zijn - behalve historische 
gebeurtenissen - ook vooruitwijzingen naar de strijd die God voert met de satan. Het laat zien waar het volk Israël ook in de toekomst 
door heen moet gaan en waar wij als gelovigen door heen gaan in de aanloop naar de Opname van de Gemeente. Bij alle plagen wordt 
daarom ook een korte toelichting gegeven wat de symboliek ervan is voor ons mensen die nu leven en voor de komende eindtijd. De 
volgende wonderen en plagen vinden achtereenvolgens plaats: 
- Wonder: De staf van Aäron wordt een slang. De tovenaars van de Farao doen het zelfde maar de slang van Aäron eet die van hen 

op. De tovenaars doen het zelfde als Aäron; maar Gods macht is groter en heeft uiteindelijk alle macht in hemel en op aarde. Oók 
over de macht van satan! Farao verhardt zijn hart. Zoals God al had gezegd tegen Mozes en Aäron zal Farao voortdurend zijn hart 
verharden en zal hij op de vraag van Mozes om het volk te laten gaan het niet toestaan. Dit zijn de plagen achtereenvolgens: 

- Met staf. Dit zijn de eerste drie plagen die ook ervaren worden door het volk Israël. Deze plagen zijn ook te vergelijken met wat we 
als gelovigen kunnen ervaren in deze wereld zo vlak voor Jezus Zijn “Gemeente” zal ophalen tijdens de “Opname” (1 Kor 15) 
(T334)…..: 
o Plaag 1: de volgende morgen moet Mozes zijn staf op de rivier de Nijl slaan. De Nijl was de natuurlijke levensader van de 

Egyptenaren. De Nijl staat daarmee ook symbool voor onze huidige planeet! In deze tijd staat ook het milieu en de aarde zwaar 
onder druk. De mens plundert de aarde en buit deze volledig uit….. Het water verandert in bloed en alle vissen sterven. De 
Egyptenaren moeten elders water halen. De tovenaars doen echter hetzelfde en dus verhardt de Farao zijn hart. 7 dagen 
duurde de plaag.  

o Plaag 2: vervolgens wemelt de Nijl van kikkers die overal in het land een plaag vormen tot in huizen en in bed toe. De tovenaars 
bereiken het zelfde. Lees Op 16: 13. Daar zijn kikvorsen onreine geesten. In deze context - “en in bed toe” - verwijst deze plaag 
naar de immoraliteit en de sexuele zonden, die in de huidige (internet-)tijd steeds extremere vormen aanneemt. Farao vraagt 
om hen van de kikkers te verlossen en Mozes vraagt God om dat te doen.  

o Plaag 3: Mozes slaat met zijn staf op de grond en al het stof verandert in muggen. Nu lukt het de tovenaars niet en ze zeggen 
tegen Farao dat een god hier de hand in moet hebben. De muggen komen dus voort uit de aarde, uit het stof. Dat staat 
symbool voor de dood. Lees ook verderop bij plaag 6…... Alleen God heeft macht over de dood en dus kunnen de tovenaars van 
Egypte dit niet meer nadoen… Muggen zuigen bloed weg bij de mensen. Bloed is de plek waar het leven van de mens zich 
bevindt. Met de muggenplaag wordt vooruit gewezen naar de (psychische-) ziekten die de mensheid in toenemende mate 
bedreigen. Dat zien we op dit moment in alle hevigheid toenemen! 

- Zonder staf. Vanaf plaag nummer 4 slaat God alleen Egypte. Het volk Israël ondervindt deze plagen niet meer. Zij wonen in het 
gebied dat Gosen heet, wat “nabijheid” betekent. Zij wonen in Gods nabijheid. Dat is ook de plek waar wij als Christenen als “de 
Gemeente” ons nu al mogen bevinden. Zo kunnen wij gelovigen - vlak voor de Opname - de aanloop naar deze plagen wel zien, 
maar hoeven we er geen hinder meer van te vinden als we in het geloof in het verlossingswerk van Christus “schuilen” en daar naar 
handelen en ons niet (meer) met de wereld verbinden, hoe moeilijk dat ook is! 
o Plaag 4: God stuurt steekvliegen op Egypte af. Steekvliegen die hier genoemd zijn, betreffen allerlei soorten van ongedierte die 

talloze soorten vuiligheid en ziekten overdragen. Het staat symbool voor de onderlinge omgang en de relaties tussen mensen. 
Het gaat over het gedrag dat de mensen verontreinigt en bederft (het ongedierte). Denk aan afgunst, jaloezie, achterklap, 
irritaties en bedrog en scheve en onreine verhoudingen. Het zijn déze zaken die mensen te gronde richten; lees Titus 3: 3. 
Expliciet staat er nu bij dat alleen in het gebied van Gosen waar de Israëlieten wonen er geen vliegen zijn! Farao zegt dat de 
Israëlieten een offer mogen brengen maar alleen in Egypte. List 1: satan wil dat je in de wereld blijft….. Mozes zegt dat ze 
echter 3 dagreizen ver de woestijn in moeten gaan want de Egyptenaren zouden zich ergeren aan hun offers en hun willen 
doden. Deze drie dagreizen staan symbool voor de 3 dagen die Christus in het graf verbleef en daarna weer opstond en zo de 
bitterheid van de dood voor ons wegnam! Farao zoekt dan een compromis en geeft aan dat ze de woestijn in mogen gaan maar 
niet te ver weg….List 2: satan wil dat je in zijn directe invloedssfeer blijft…. 

o Plaag 5: de volgende morgen zal de pest rondwaren onder het vee van de Egyptenaren. Het vee van de Israëlieten blijft echter 
gespaard. Ook al ziet de Farao dit, hij weigert hardnekkig. De schapen en runderen waren voor de Israëlieten de dieren die ten 
eerste bedoeld waren voor de offerdienst aan God. Voor de Egyptenaren was het echter hun bezit. Zo staat deze plaag symbool 
voor het materialisme. Laten we ons bezit en onze gaven ten dienste stellen voor God. De wereld echter gaat ten onder aan 
hebzucht en verwervingen voor eigen genot. Materialisme is als een pest in deze wereld! 

o Plaag 6: Mozes gooit roet (of as) in de lucht en op de mensen en dieren verschijnen zweren en puisten ook op de tovenaars. 
Vanaf deze plaag 6 lezen we dat Gód het hart van Farao verhardt. In de voorgaande 5 plagen staat dat Farao zelf zijn hart 
verhardt. Op een bepaald moment is de maat van Gods geduld en genade voorbij! Deze plaag staat symbool van wat er in het 
hart van de mens leeft. De innerlijke vuiligheid leidt tot infecties die als zweren en builen naar buiten komen. Het betreft de 
zondige natuur van de mens. Het stof spreekt van de dood (uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren; Gen 3: 19). As is het 
resultaat van vuur en spreekt van Gods oordeel. Wanneer de gelovige zondigt en daar spijt van heeft dan heeft Christus het 
voor hem of haar verzoend door Zijn bloed (offer) dat heeft gevloeid aan het kruis van Golgotha. Een ongelovige die Gods 
genade (Christus) afwijst zal eens voor Gods witte troon komen te staan en dan zullen al zijn builen en zweren (zonden) aan het 
licht komen en vindt er een oordeel over plaats; lees Op 20.  

- Staf of hand van Mozes. Hij strekt deze uit naar de hemel. De straffen die nu volgen komen dus rechtstreeks vanuit de hemel: 
o Plaag 7: Mozes strekt zijn hand uit naar de hemel en er volgt donder en hagel. Alles en iedereen zonder dak boven het hoofd 

werd neergeslagen. Ook het vlas en de gerst gingen verloren. Alleen in Gosen bleef het droog/mooi weer. Deze plaag komt ook 
voor in de tijd van de Grote Verdrukking (T406). Als God zijn oordelen over de wereld voltrekt. Lees Job 38: 22-23: God spaart 
de hagel op voor “de tijd van benauwdheid”. In Op 16 worden de “schaal-oordelen” beschreven. Een aantal van deze oordelen 
is hetzelfde als de plagen van Egypte. De 7e schaal is die van de hagel. En de mensen zullen zich verharden. Net zo als Farao’s 
hart verhard werd, omdat hij niet wilde luisteren naar God, zo zal het ook zijn in de tijd waarin God de wereld zal oordelen en 
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God Zich zal ontfermen over het deel van Zijn volk dat zich tot Hem zal bekeren; dat is dát deel wat in Gosen verblijft en dus in 
Gods nabijheid blijft. Zij zijn het, die samen met de mensen die zich ondanks alle verdrukking zullen bekeren, die toegang 
krijgen tot het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees ook de toelichting bij Op 20.  

o Plaag 8: hoe lang zult u nog weigeren? De volgende plaag is de komst van sprinkhanen die alles wat was blijven staan na de 
hagel kaalvraten. Farao wil dit keren en geeft aan Mozes aan dat alleen de mannen mogen gaan en jaagt Mozes en Aäron zijn 
paleis uit. List 3: Farao - de satan -  wil de gezinnen van elkaar scheiden. Dus alleen de mannen mogen gaan. De kinderen 
moeten in Egypte blijven; dus in de wereld. Dat is een groot gevaar ook - en wellicht JUIST - in de huidige tijd vlak voor de 
wederkomst van Christus! Satan doet er echt alles aan om de gezinnen van gelovigen te vernielen. Het is daarom juist van groot 
belang dat we binnen “de Gemeente” als ouders samen met de kinderen God volgen, eren en dienen! Vervolgens wordt Egypte 
geheel bedekt met sprinkhanen muv Gosen. De sprinkhanen staan voor een overweldigende legermacht. Hiervan wordt al 
geprofeteerd door Joël in zijn boek. In hoofdstuk 2: 11 staat dat God Zelf dit leger stuurt; in vers 20 staat dat het Zijn leger uit 
het Noorden is. Ook in Dan 11 is sprake van de koning van het Noorden. In Ez 38 en 39 staat er dat de koning van het Noorden 
uit Gog in de eindtijd zal komen om het volk Israël te plunderen.   

o Plaag 9: vervolgens steekt Mozes zijn hand uit en wordt het 3 dagen lang helemaal donker behalve in Gosen; daar blijft het 
licht. Deze totale duisternis over de wereld is al in Jes 60: 2 aangegeven: God zal tijdens de Grote Verdrukking (T406) de aarde 
en de mensen die Hem hardnekkig zullen (blijven) afwijzen, oordelen en duisternis zal de aarde bedekken. In de huidige wereld 
heerst reeds een toenemende geestelijke duisternis; hier draait het vooral om het licht van internet en de TV……  In Gosen was 
het echter licht. Het volk moest in deze 3 dagen - waar Egypte (de wereld) in diepe duisternis ligt - het pascha-lam in huis halen 
(Ex 12:3). Dit pascha-lam stond gedurende drie dagen centraal in de gezinnen van de Israëlieten.  
Dit lam verwijst naar Christus die als Lam stierf aan het kruis van Golgotha. Reeds nu al mogen de gelovigen schuilen achter het 
bloed van het Lam. Door Zijn bloed zal het oordeel aan hen voorbij gaan en zal de volkomen verlossing aanbreken. Dan zal 
gebeuren wat in Op 21: 23 staat: zon en maan zullen er niet meer zijn; het Lam Zelf is hun licht! Farao wil hen laten gaan maar 
ze moeten dan hun vee achterlaten. List 4: de dieren die bedoeld zijn als offer aan God moeten ze achterlaten. Satan zal alles 
proberen om onze dienst aan God en onze toewijding aan God te frustreren. Satan wil voorkomen dat we onze offers aan God 
brengen. God wil juist door ons aanbeden worden en onze dank ontvangen voor het offer van Christus aan het kruis! Er mag 
echter geen dier achterblijven. Farao stuurt Mozes weg en wil hem nooit meer zien. Mozes zegt: inderdaad wij zullen elkaar 
nooit meer zien…. Na deze 9 plagen komt er dan nog 1 plaag …. Daarna zal Farao het volk laten gaan. De Israëlieten moet hun 
buren vragen naar goud en zilver wat ze rijkelijk ontvangen. Daarna brengt Mozes de Farao de boodschap (dus ziet hem niet 
meer lijfelijk….) dat God om middernacht door Egypte zal gaan en alle eerstgeborenen van mens en dier zal doden.  

o Plaag 10: de dood van alle eerstgeborenen in Egypte. Exodus 12 is één van de meest fundamentele hoofdstukken uit het oude 
testament. In dit hoofdstuk vinden we zowel het oordeel over Egypte, over de wereld, alsook de uitredding ervan! God Zélf zal 
neerdalen en te middernacht Egypte oordelen. Het bloed van het Lam, Christus, zorgt echter voor uitredding. Jezus is ook naar 
deze wereld gekomen/neergedaald. Hij heeft op aarde drie jaar lang Zijn Blijde (Goede) Boodschap verkondigd. Aan het einde 
van Zijn leven vierde Hij met Zijn volgelingen het avondmaal, het Pascha. Judas leverde Jezus in die zelfde nacht over. Net zoals 
Judas deed leeft de wereld ook in een geestelijke duisternis. Daarna werd Jezus gekruisigd en is als zondeloos Lam voor de 
wereld gestorven. Op het moment dat Christus stierf was er drie uren lang een diepe duisternis. In dié uren ontnam Christus 
satan de macht van de dood. Tenslotte stond Jezus na drie dagen weer op uit de dood in nieuw leven. Dát is “de reis” die Israël 
maakt: eerst moeten ze het bloed van het Lam aan de deurposten strijken. Ze zijn aanwezig als God door Egypte trekt om te 
oordelen en ze trekken uit om tenslotte door de Schelfzee (Rietzee, Rode zee) te gaan, waar uiteindelijk Farao met zijn leger 
wordt vernietigd. God treft de eerstelingen in Egypte. In het midden-oosten is de eerstgeborene een teken van kracht. Het is de 
trots van de familie. In hem hangt het voortbestaan van de familie en van het geslacht af. God oordeelt dus deze menselijke 
trots. Wil je behouden worden, dan moet je je hoofd voor God buigen en Zijn redding, Zijn genade, in het Lam Christus, 
aanvaarden! 
 
Wanneer God komt in de Grote Verdrukking (T406) en de wereld treft met allerlei plagen of oordelen, dan is Zijn doel om Zijn 
volk Israël te bevrijden; dat zijn de Israëlieten die zich in die periode tot God zullen bekeren. Aan het eind van de verdrukking 
zal God Zich ook rechtstreeks keren tegen de machthebbers in die periode. Dat zijn de antichrist (beest uit de zee) en zijn valse 
profeet; deze twee ontvangen direct hun macht van satan. Deze twee zullen de trots van de wereld zijn waar vrijwel iedereen 
achteraan zal lopen; lees Op 13 en 19 - 20. Jezus zal deze twee machthebbers overwinnen en werpt hen rechtstreeks in de poel 
des vuurs, dat is de hel. Daarna aanvaardt Jezus het Koningschap over de wereld en breekt het 1000jr (Messiaanse-) Rijk aan. 
Lees ook de uitgebreide toelichting bij Op 20 (T407). Deze toelichting is mede gebaseerd op “Laat Mijn volk gaan” van WJ 
Ouweneel. 

T54  Ex 12: 11   het is Pascha voor de Heere 

Met het pesach-feest gedenkt Israël haar bevrijding uit Egypte. Lees ook de toelichting bij Lev 23 (T75). 

T55  Ex 12: 46   u mag er geen been van breken 

Dit is een verwijzing naar Jezus’ kruisiging. Lees Joh 19: 33. 

T56  Ex 12: 38   schare die uit Egypte trok 

Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee. Dat betekent dus dat er samen met het volk Israël ook veel 
mensen uit andere volken met hen mee gingen en dus verlost zijn doordat ze bloed aan hun deurposten hadden gestreken. Kaleb, zoon 
van een Keneziet, was één van deze nazaten. Lees daartoe: Num 13 
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T57  Ex 13: 6-9   zeven dagen moet u ongezuurd brood eten. Vertel het uw kinderen. Het moet als merkteken worden 
doorgegeven 

 
Het eten van het ongezuurde brood is dan direct aansluitend op het pesach-maal. Het is het feest van de ongezuurde broden waarmee 
het volk Israël gedenkt dat ze uit Egypte zijn weggetrokken. (T75 en T328). De ouders krijgen de opdracht om hun kinderen te vertellen 
van deze uitredding door God uit de slavernij van Egypte. Dit moet van geslacht tot geslacht worden doorgegeven. Het doorgeven van 
deze geschiedenis moet zijn als een “merkteken” op hun hand en als een herinnering tussen hun ogen opdat de wet van de Heere op 
hun lippen is (Lees ook Deut 6: 8). Deze wet van de Heere - en het merkteken dat daar naar verwijst - misbruikt de satan in de eindtijd 
wanneer  de antichrist regeert en iedereen zal verplichten om voor “zijn wet” te knielen. In Openbaring 13 staat dat de mensen zullen 
worden misleid en ze zullen worden verplicht om “het beest”, dat is de antichrist, te aanbidden. In vers 16 staat dat de mensen alleen 
nog kunnen kopen of verkopen wanneer ze het “merkteken” (666) van de antichrist op hun hand of op hun voorhoofd dragen. Alleen 
dan kunnen de mensen nog aan de economie meedoen. En dat is wereldwijd: in Op 18: 23 staat namelijk dat door de misleiding van de 
antichrist, door “zijn toverij”, alle naties misleid zijn! Lees ook T393 en T406. 
 
T58  Ex 13: 21-22   wolkkolom en vuurkolom  
 
De wolkkolom is ook een voorbeeld van de Heerlijkheid van God. Zijn Sjechinah! Gods heerlijkheid is steeds verbonden met “licht” 
en/of “vuur”! Ook in de volgende geschiedenissen is dat het geval: 
- De verheerlijking van Jezus op de berg met 3 van zijn discipelen: Matth 17: 2. 
- De openbaring van Gods glorie aan Ezechiël: Ez 1: 4. 
- De Ouden van dagen in het visioen van Daniël: Dan 7: 9. 
- De verschijning van Jezus aan Paulus onderweg naar Damascus: Hand 9: 3. 
- Het gezicht dat Johannes op Patmos ziet; Op 1: 12-13. 
- Uitstorting van de Heilige Geest en verspreiden van tongen van vuur: Hand 2: 2-3 en Ef 5: 18. 
 
T59  Ex 14   de Heer gaat Zélf voor hen uit! Doortocht door de Schelfzee (Rietzee of Rode zee) 

Het volk moet stil zijn: de Heer zal voor hen strijden! (Lees ook Deut 1: 30, Jes 45: 2 en Jer 15: 20) Tijdens de doortocht scheidt het 
water zich naar beide kanten. Op dezelfde manier scheurt het “voorhangsel in de tempel” als Jezus aan het kruis sterft en iedereen die 
in Hem gelooft onbelemmerd toegang tot God krijgt. 

T60  Ex 14: 30   zo verloste de Heere Israël 

Met de dood van de Farao verviel ook het recht van hem op de Israëlieten en was het volk ook echt VRIJ-gemaakt door God. 

T61  Ex 16: 33  neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in 

Deze kruik met manna werd bewaard in of bij de ark des verbonds. In de ark zelf werden de twee stenen tafelen bewaard. Lees Ex 25 
en 37. 

T62  Ex 17: 6   dan moet u op de rots slaan 

De rots is een vooruitwijzing naar Christus. Lees 1 Kor 10: 4 en Joh 7: 37 waar Jezus Zichzelf het “Levende water noemt”. 

T63  Ex 25 – 28   Tabernakel 

God wil onder het volk Israël wonen. Letterlijk staat er: God wil onder hen “tabernakelen”. Dat is wat God ook in de toekomst wil. Eerst 
heeft Hij de Heilige Geest gegeven (Hand 1-2) die in ons lichaam woont. Het lichaam is de tempel/tabernakel van de Heilige Geest (1 
Kor 6). Helemaal aan het einde van de wereldgeschiedenis zal God letterlijk onder de mensen wonen. Lees Op 21 T408. De ark is het 
zichtbare symbool voor Gods nabijheid. In de ark moet Mozes het getuigenis leggen dat God hem zal geven. Dat betreft de 
verbondstekst of de wet. God geeft Mozes deze wet op twee stenen tafelen. Dit wordt even verderop in Ex 31 beschreven. In Ex 37 
wordt verder beschreven hoe Besaleël de ark en de tabernakel maakt. 

De menorah was een attribuut in de tabernakel. De bedoeling van de menorah, de kandelaar, was dat Gods heerlijkheid in het 
heiligdom zou schijnen; de menorah als teken van Israël is een symbool van een volk dat Gods heerlijkheid brengt! De tabernakel is de 
eerste woning van God onder de mensen. Daarna volgen: de tempel, Jezus Zelf, de individuele gelovige; het lichaam immers is de 
tempel van de Heilige Geest. lees 1 Kor 6; en de Gemeente: het lichaam van de “bruid” van Christus en daarmee ook de woonplaats 
van de Heilige Geest op aarde. Lees ook de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 7. Ex 27, 28 en verder, wijzen vooruit naar het offer van 
Christus aan het kruis waar Hij voor onze zonden is gestoven en waarmee Hij de weg voor ons tot God heeft bevrijdt en we Hem vrijuit 
mogen ontmoeten. Lees ook T83. 
 
T64  Ex 31: 3   Ik heb hem vervuld met de Geest van God 

Dit is de eerste keer in de Bijbel dat er sprake is dat de Geest van God over iemand wordt uitgestort. 

T65  Ex 32: 4   gouden kalf 

Het kalf is ook een beeld van een god in Egypte. 
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T66  Ex 39    kleed van de Hogepriester 

Lees ook Lev 10: 6 en 21: 10 waar aangegeven staat dat de priester/hogepriester zijn kleding niet mocht scheuren. Doet hij dat toch 
dan wordt hij uit zijn ambt ontheven. Bijzonder detail is dat Kajafas bij de ondervraging van Jezus zijn kleed scheurt als Jezus aangeeft 
dat Hij de messias is. Ondanks dat hij zijn kleed scheurt blijft Kajafas hogepriester wat dus volgens de richlijnen niet meer zou 
mogen…… Lees ook T295. 

T67  Lev 1-3   dankoffer-brandoffer en vredeoffer 

Het brandoffer is een offer uit dankbaarheid. Door de handoplegging wordt de schuld symbolisch overgedragen op het dier dat dus in 
plaats van de zondige mens wordt gedood. Het bloed moet de priester rondom het altaar sprenkelen en het vet offeren als aangename 
geur voor de Heer. Het bloed en het vet is het beste deel van het offer en is alleen voor de Heer bedoeld. Zo mogen wij ook als 
dienaren van Jezus het beste deel van onze middelen en tijd aan Hem afstaan uit eer en dankbaarheid voor wat Hij voor ons gedaan 
heeft op het kruis van Golgotha! 

T68  Lev 4-5   zond- en schuldoffer en het bloed op de hoorns van het altaar 

God had het volk een ingewikkeld stelsels van offers gegeven. Waarbij de priesters eerst voor hun eigen zonden moesten offeren en 
daarna voor de zonden van het volk. Wij mogen echter dankzij het offer van Christus vrij naderen tot Gods troon! Het aanbrengen van 
bloed op de hoorns van het altaar wijst ook vooruit naar de kruisdood van Christus. Toen de hogepriester vroeg in de morgen tijdens 
het pesachfeest het lam aan de hoorns van het altaar bond, toen was dat ook het moment waarop Christus op Golgotha aan het kruis 
werd geslagen. Beide offers zijn bedoeld om het weer goed te maken (verzoening) tussen de mens en God. Lees ook 1 Pet 2: 24. 
Telkens als wij onze zonden in de hemelse Tempel bij Jezus onze middelaar brengen, fungeert het bloed van Jezus Christus als het 
bloed van het zondoffer. Lees ook T359. 

T69  Lev 12   reinigingsrichtlijn na een bevalling 

Het gaat vooral om lichamelijke reinheid en geeft vrouwen rustig de tijd om te herstellen na een bevalling! God heeft het beste met 
hen voor. Het geeft ook aan dat Maria de moeder van Jezus een arme vrouw was want ze kon zich geen ram veroorloven maar slechts 
een tortelduif…. Lees deze geschiedenis in Luk 2: 24. Lees ook T256. 

T70  Lev 13   priesters in relatie tot huidvraat en andere aandoeningen 

De priesters fungeerden dus ook als huisarts. De wetten/richtlijnen die in deze hoofdstukken beschreven staan, betreffende allemaal 
richtlijnen omtrent hygiëne. In het nieuwe testament gaat het dan vooral om de gesteldheid (reinheid) van ons hart! 

T71  Lev 16   Grote Verzoendag 

Deze dag is een vooruitwijzing naar het offer van Jezus aan het kruis van Golgotha waar Hij met Zijn dood voor eens en altijd 
verzoening brengt voor de zonden van de mensen die Hem aannemen als hun redder. Lees ook Rom 3: 25: T315. De priester brengt 
verzoening voor het volk met twee bokken: één bok wordt geslacht. Deze bok wijst vooruit naar de dood die Jezus zou sterven aan het 
kruis waar alle zonden worden geladen op Jezus en Hij ze wegneemt en zo verzoening brengt voor onze zonden… De andere bok wordt 
als zondebok naar een verlaten gebied in de woestijn gestuurd en naar een afgrond gebracht waar hij nooit meer uit vandaan kan 
komen. Deze bok is een beeld van satan, de oorsprong van alle zonde. Bij de start van het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zal satan namelijk 
door een engel uit de hemel worden vastgebonden en worden opgesloten in de afgrond. Na het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zal satan nog 
één keer worden losgelaten waarna hij definitief - voor altijd en eeuwig - zal worden geworpen in de poel van vuur en zwavel waar hij 
niet meer uit kan terugkeren! Zodat hij niemand meer kan verleiden. Lees T407. 

T72  Lev 19: 9   wat van de oogst blijft liggen mag u niet oprapen. Dat is voor de armen 

Lees ook Deut 24: 18-22. Hier wordt expliciet aangegeven dat wat bij de oogst blijft liggen of aan bomen blijft hangen dat dit niet 
alsnog mag worden opgehaald. Dit is namelijk voor de armen en voor wezen en weduwen. Een heel sociale wetgeving dus. Lees in dit 
verband ook het verhaal van Ruth in het gelijknamige Bijbelboek. 

T73  Lev 19: 26   wichelarij/waarzeggerij/wolkenschouwerij 

Blijf dus verre van horoscopen of andere occulte zaken. Aanbid God, de Schepper van de sterren en de hemellichamen. Lees ook Deut 
18. Lees ook Bijlage 12. 

T74  Lev 19 en 20   huiselijke en overige  wetten 

Veel van deze wetten staan ook aan de basis van de burgerwetten zoals ons land die ook kent. Het is vooral bedoeld om zuiver en puur 
en heilig voor God te leven. Gelukkig heeft de Heer Jezus aan het kruis al onze zonden gedragen en is de (dood-)straf voor ons door 
Jezus voldaan. 

T75  Lev 23   feestdagen voor de Heer 

Het worden vaak de Joodse feestdagen genoemd. Dat is niet juist. Het zijn namelijk 7 feestdagen voor de Heer; weliswaar aan het 
Joodse volk opgedragen, maar primair bedoeld om God te eren. Het is verder een vooruitwijzing van God naar Jezus Christus. De eerste 
vier feesten worden in het voorjaar gevierd. De volgende drie in het najaar. Vandaar ook dat ze de “ voor- en najaarsfeesten” worden 
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genoemd. De eerste vier feesten zijn in Jezus’ sterven en opstaan vervuld. De laatste drie feesten zullen in de toekomst nog in 
vervulling gaan. 
1. Pesach: het lam werd geslacht en het bloed moest aan de deurposten worden gestreken. De doodsengel ging aan het volk Israël 

voorbij en trof alle eerstgeborenen in Egypte. Zo ging het oordeel aan het volk “voorbij”.. (Pesach betekent “voorbij gaan”). Het lam 
dat geslacht werd is een voorafschaduwing van Jezus die als Lam geslacht werd en de zonde van de wereld wegneemt (Joh 1: 27). 
Thema: Uitleiden en bevrijden! 

2. Ongezuurde brood: volgt direct op het Pesach. In Johannes 6: 48-59 staat dat Jezus zelf zegt dat Hij het “brood des levens” is. 
Zuurdesem of gist staat symbool voor de zonde. Het lichaam van Jezus was ook “ongezuurd brood”: een zuiver lichaam zonder 
zonde! Met het offer van Jezus aan het kruis is het feest der ongezuurde broden vervuld. Thema: Wegtrekken en reinigen! Lees 
ook T57 en T328. 

3. Eerstelingen: de eerste oogst betreft gerst; dit gewas is het eerste rijp. Christus is als “eersteling opgestaan uit de dood “ (lees 1 Kor 
15: 20). Dit feest wijst dus vooruit naar Christus’ opstanding. Thema: Verlossing! 

4. Wekenfeest: de schoof die als eerste van de tarwe-oogst werd binnengehaald, werd door de priester aan God geofferd. Dit feest is 
zeven weken na het feest der eerstelingen en moet gevierd worden na de zevende sabbat. Dus precies na vijftig dagen. Exact vijftig 
dagen na de dood van Jezus, en exact na zeven sabbatten, werd de Heilige Geest uitgestort. Het Wekenfeest wijst zo vooruit naar 
het Pinksterfeest. Thema: aanneming door God en ontvangst van Zijn instructies! 

5. Bazuinen: zodra het nieuwe maan is en het eerste licht aan de onderkant van de maan (eerste maancirkel) boven de horizon komt 
en zichtbaar is, dan zal de bazuin klinken. Afhankelijk van hoe helder het is (vanwege de aanwezigheid van bewolking) kan het een 
paar dagen duren voor de nieuwe maancirkel zichtbaar is. Het is dus nooit zeker wanneer dit exact zal plaatsvinden! Dat is ook wat 
Jezus Zijn discipelen vertelt in Matth 24: 36: “van die dag noch het uur weet niemand, noch de engelen, noch de Zoon. Alleen de 
Vader weet het”. Lees ook 1 Thess 4: 16: “bij de laatste bazuin zullen we opgewekt en veranderd worden in een ondeelbaar 
ogenblik en de Heer tegemoet gaan!” Het bazuinenfeest is daarmee een vooruitwijzing naar de Opname van de Gemeente (Zijn 
bruid = alle ware gelovigen = alle rechtvaardigen). 

6. Grote Verzoendag: dit is het kortste en droevigste van de feesten. In de zevende maand volgt na dag twee een periode van zeven 
dagen van verootmoediging. Dat is de periode die vooruit wijst naar de zeven jaar van verdrukking (Dan 9 en T406). Deze periode 
staat ook bekend als “Jakobs benauwdheid”. Na deze zeven dagen volgt op de tiende dag van de zevende maand de Grote 
Verzoendag. Dat is de “Dag des Heeren” die vooruit wijst naar de Wederkomst van Jezus op deze aarde en waarbij Hij Zijn voeten 
zal zetten op de Olijfberg (Zach 14) en elk oog Hem zal zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. Op die dag zal Jezus met Zijn volk 
Israël verzoend worden en aanvaard Hij de heerschappij over de wereld en start het 1000jr (Messiaanse-) Rijk (Op 19) en T407. 

7. Loofhuttenfeest: dit feest gedenkt de eind-inzameling van de oogst; het betreft het fruit. Iedereen trok dan op naar Jeruzalem. Dit 
feest ziet vooruit naar de 1000 jarige regering van Jezus over deze aarde - vanuit Jeruzalem - waarin waarheid en gerechtigheid zal 
heersen (Op 19-20) en T407. Het loofhuttenfeest is het langste en vrolijkste van de feesten wat door zowel de Joden als door de 
vreemdelingen (niet-Joden) gevierd werd. 

De feesten die in Leviticus genoemd staan dienden in precies DIÉ volgorde gevierd te worden. Daarmee wijzen de feesten profetisch 
vooruit naar het lijden, sterven en opstaan van Jezus en wijzen ze vooruit naar de Opname van Zijn Gemeente (bruid) en naar Zijn 
wederkomst naar deze aarde om Zijn 1000 jarige regering te aanvaarden vanuit Jeruzalem. Lees ook het boek “Wake Up” waar deze 
toelichting mede op gebaseerd is; lees ook Bijlage 8. 

T76  Lev 25   landbelofte 

Land mag nooit verkocht worden maar moet worden verpand want het land behoort Mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen. Hier 
meldt God dus al dat het land Israël van Hem, van God, is. Hij is het die het land aan Zijn volk heeft gegeven. Dus aan het Joodse volk, 
aan Israël. Het land Israël behoort hen van oudsher dus al toe. Wat de wereld er ook van zegt en wat ze ook zullen proberen en 
beslissen: uiteindelijk zal het gaan zoals in Zach 12: 3 staat: “Ik zal Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle 
volken. Allen die hem tillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar 
verzamelen”. Lees ook T247.  

T77  Lev 25   grondverpachting en het lossingsrecht 

Het zgn “lossingsrecht” wordt bijvoorbeeld genoemd in de geschiedenis van Ruth en Boaz…. Verpanding kwam voor wanneer iemand 
die in armoede vervalt zijn grond moest verpanden. In het jubeljaar echter krijgt hij zijn stuk grond weer terug! Want dan mag hij naar 
zijn eigen grond teruggaan. De reden was namelijk dat de Israëlieten hun volksgenoten nooit mochten laten verkommeren. Ook staan 
in dit gedeelte regels voor rente-bepalingen en verpanding van mensen en goederen. Dit lossingsrecht is een prachtige regel die God 
instelt! Het staat immers haaks op het communisme waarin staatseigendom er voor zorgt dat niemand iets bezit; het staat ook haaks 
op het kapitalisme waarin grootgrondbezit er voor zorgt dat een kleine groep héél veel bezit heeft en een grote groep mensen 
daarentegen in armoe leeft en niets bezit…...  

T78  Lev 26: 27-39   ondergang van het volk 

Mozes voorspelt met deze laatste punten al de vernietiging van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 na Chr. Sindsdien zijn de Joden 
verstrooid onder de volken en is de offerdienst gestopt tot op heden…Lees ook T96. 

T79  Num 1   volkstelling 

De volkstelling is bedoeld om daar een leger van te formeren. Aldus helpt God het volk om zich voor te bereiden op de strijd die ze 
zullen moeten leveren tegen de volken om hen heen. 
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T80  Num 2   leger-indeling rondom de tabernakel 

Aan de oostzijde is de voorhof van de tabernakel. Daar is de ingang; dus aan de zijde van de stam van Juda! Aan de westkant bevindt 
zich het heilige der heilige. Daar is de ark des verbonds en tussen de twee cherubs op het deksel van de ark woont God. Zijn Sjechinah 
woont daar. Aan de westkant hadden de stammen Efraïm, Manasse en Benjamin hun kampen. Lees ook Ps 80:2. In de hof van Eden 
was ook de ingang aan de oostzijde. Die werd na de zondeval immers bewaakt door twee beschermende cherubs. Lees ook Gen 49 en 
Deut 33 voor wat betreft de namen van de stammen in relatie tot de namen van de sterrenbeelden in de Dierenriem. Lees Bijlage 12. 

T81  Num 3: 46   vrijkopen van 273 eerstgeborenen 

Zo zijn ook wij vrijgekocht door het bloed van Jezus’ sterven aan het kruis. 

T82  Num 3: 11-31   achterdocht huwelijkse trouw 

De man in kwestie mag dus zelf bepalen of hij van deze “test” gebruik wil maken…. Jozef deed dit dus niet bij Maria. 

T83  Num 7   geschenken bij inwijding tabernakel 

De geschenken zijn een teken van hun lof en dank aan de Redder. Hier als dank aan Jahwe die hun had gered uit Egypte; het ziet tevens 
vooruit naar Jezus die ons heeft gered uit de handen van de dood. God woont nu niet langer in een tent/tabernakel maar woont in ons; 
ons lichaam wordt ook de tempel van de Heilige Geest genoemd. Lees ook T326. 

T84  Num 13   Enakieten 

Dit zijn nakomelingen van Enak. In Gen 6 staat dat er godenzonen zijn die gemeenschap hebben met dochters van mensen. Daaruit 
komen mensen voort die sterk en buitengewoon groot worden; het zijn “afgoden-kinderen”. Satan gebruikt ze om te vechten tegen het 
volk van God! Zo was ook Goliath een Enakiet uit Gath zes el lang, dat is ongeveer 3 meter! Goliath ging namens de goden van de 
Filistijnen het gevecht aan met Saul en de Israëlieten en daarmee met de God van Israël. Met de hulp van de God van Israël weet David 
echter de overwinning te behalen. Dat wijst vooruit naar de overwinning van Jezus; Hij heeft de dood (die door satan in de wereld is 
gekomen) overwonnen en heeft daarmee de macht van satan verbroken! Lees ook T16 en T207. 

T84-1 Num 19: 2  rode koe zonder enig gebrek 

Deze koe, of “vaars” (zoals in andere vertalingen staat) moet aan de priester worden aangeboden. Dit is een wetsverordening waarbij 
aangegeven is dat aan deze koe/vaars geen enkel gebrek mag zijn. Voor God is immers alleen het beste goed genoeg! Mede om die 
reden mochten ook de benen van de Heer Jezus - nadat Hij gestorven was aan het kruis van Golgotha - niet gebroken worden (Joh 19: 
33). 

De rode koe/vaars is ook een absolute voorwaarde om de derde tempel te kunnen herbouwen. Joodse religieuze leiders geloven 
namelijk dat de rode koe/vaars vooraf gaat aan de bouw van de derde tempel en stellen dat alleen een rode koe/vaars de Bijbelse 
reinheid kan herstellen die voor de herbouw nodig is. Meer over deze derde tempel leest u in T407. Deze tempel zal er staan in de 
periode van de 70e jaarweek, de periode van de 7 jarige verdrukking. In het midden van deze 7 jaren zal de antichrist zitting nemen in 
deze tempel en zich laten aanbidden (T406). Op 15 september 2022 heeft het “Tempel Instituut” in Israël bevestigd dat ze 5 rode 
vaarzen met de daarbij behorende kenmerken en eigenschappen in quarantaine hebben gezet. Het Tempel Instituut is in 1978 
opgericht en bereidt de wederopbouw van de derde tempel voor. Zo zijn alle bouwplannen reeds gereed; zijn de tempelattributen, de 
altaren, het vaatwerk en de priesterkleding vervaardigd. Inmiddels zijn reeds 500 priesters uit de stam van Levi opgeleid. Ze zijn ook 
heel serieus bezig om ook de vereiste rode koe/vaars te selecteren zodat de (her-)bouw heel snel kan aanvangen. Wanneer dát 
gebeurt, dan zou de periode van de 7 jarige verdrukking heel nabij kunnen zijn. Dan te weten dat de Opname van de Gemeente daar 
aan vooraf gaat……. Wees dus waakzaam en verwacht de Opname door de Heer Jezus heel spoedig! 

T85  Num 21: 8-9   koperen slang 

Wie naar de opgeheven slang kijkt blijft in leven. Op dezelfde manier worden wij gered door Jezus die gestorven is aan het kruis en 
aldus verheven (opgeheven) is van de aarde. 

T86  Num 22: 20 -22   wacht tot ik zeg wat u moet spreken 

Bileam wacht echter niet om te vernemen wat de Heer hem opdraagt. Hij gaat dus mee zonder opdracht van God en wordt daarop 
door God tegengehouden. Eigen initiatief is goed tenzij God aangeeft om op Zijn instructies te wachten. “Bij twijfel dus niet inhalen”… 

T87  Num 24: 17   profetie van Bileam 

De profetie “er rijst een ster op uit Jakob” wijst vooruit naar de ster van Bethlehem die ook in de tijd van de geboorte van Jezus heel 
helder heeft geschenen waar “de wijzen” (waarschijnlijk astronomen) naar op zoek zijn gegaan. Lees Matth 2: 1-2 en Micha 5: 2. Deze 
ster is dus ook “een teken” zoals nader is toegelicht bij T1. Deze ster is dus de verwijzing naar de geboorte van de verlosser, de Messias, 
Jezus Christus die in de toekomst weer zal terugkeren bij Zijn tweede komst zoals voorzegd in Zach 12-14 en Zijn voeten zal zetten op 
de Olijfberg waarna Hij Zijn heerschappij (scepter) zal aanvaarden in het 1000jr (Messiaaanse-) Rijk. 

T88  Num 26: 64-65   Kaleb en Jozua  

De twee verspieders die als enigen op God vertrouwden bleven in leven en mochten voorgaan het beloofde land in. 
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T89  Num 34  grenzen van het beloofde land Israël 

Lees ook Ezechiël 47 waar de toekomstige grenzen genoemd worden op de wijze waarop God het hier aan het volk belooft. Lees T215. 

T90  Deut 6: 4   God is één 

In de landen rondom Israël heerste “meergodendom”. Het lied van Mozes is daarom een krachtige overtuiging dat er slechts één God 
is. Hierin onderscheidt Israël zich van de rest van de wereld. Tevens is het een krachtige verwijzing naar de ondeelbare “drie-eenheid” 
van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest! 

T91  Deut 7: 16   dien geen andere goden 

Dien hun goden niet. Wanneer je verder het oude testament leest, vanaf de boeken van Mozes tot aan Kronieken en Esther, dan is dit - 
wat hier geschreven staat in Deut 7 - exact wat er steeds gebeurd is en waarom de Heer Israël en Juda (samen de 12 stammen) verlaten 
heeft en Zijn volk heeft verstrooid onder de volken. De profeten hebben daar steeds voor gewaarschuwd en over geprofeteerd. Maar 
ook dat God Israël tenslotte zal terugbrengen in Israël…. Lees o.a. Jesaja en Jeremia en Zacharia. 
 
T92  Deut 19: 14   verleg geen grenssteen 

Lees ook Spr 22: 28 en Bijlage 10 Verbonden in relatie tot het zogenaamde “sandaal verbond”. Dit betekent dat je wordt opgeroepen 
om je te houden aan de morele grenzen die van oudsher gelden! 
 
T93  Deut 21: 22-23   opgehangen aan een paal 

Iemand die aan een paal is opgehangen, is door God vervloekt. Paulus haalt dat vers aan in Galaten 3: 13. Dit vers in Deuteronomium 
wijst namelijk vooruit naar de kruisdood van Christus, waar Jezus ons heeft vrij gekocht van de vloek van de wet, door deze vloek op 
Zich te nemen. 
 
T94  Deut 23: 13   uitwerpselen in gat 
 
Doe de prut van je leven weg. 

T95  Deut 24: 6   het is verboden een maalsteen als onderpand te nemen 

De maalsteen is namelijk bedoeld voor het maken van brood e.d. en derhalve voor het primaire levensonderhoud. Dat mag je iemand 
NIET ontnemen. Hoe rechtvaardig!! 

T96  Deut 28: 64-67   ondergang van het volk 

Mozes noemt alle zegeningen die hun dan ten deel vallen. Houden ze zich er echter niet aan dan volgen vervloekingen die Mozes ook 
allen opsomt. Deze verwijzen naar de diverse ballingschappen en de overheersing van de Romeinen die later zullen volgen omdat ze 
God toch verlieten en andere goden zijn nagevolgd. De profeten noemen dat steeds de “hoererij”. Daarop volgend zijn de Joden over 
heel de wereld verstrooid. Lees de profeten zoals Jesaja, Jeremia, Zacharia en ook de kleine profeten. Lees ook T78. 

T97  Deut 29: 26   toebedelen van de goden door God 

God deelt goden (of “engelenvorsten”) uit aan alle andere volken. Elk volk heeft zijn eigen god (engelvorst). Maar God de Heer heeft 
Israël als Zijn eigen volk uitgekozen!! In Daniël 10 kan je lezen dat Michaël, de engelvorst/beschermengel over Israël het moet 
opnemen tegen engelvorsten van Perzië en Griekenland. Daar waar Jahweh Zélf over Israël wilde waken, heeft Israël echter door de 
hele geschiedenis - net als de volken - de afgoden gediend. Afgoden die dus ten diepste engelvorsten waren. Daarom heeft God Israël 
ook overgegeven aan de beschermengel van Israël - Michaël - die overigens wel de belangrijkste engel van God de Heer is en het volk 
vaak op bijzondere wijze redt. Uiteindelijk zal God - aan het einde van de tijden - ZELF de draad weer met Israël oppakken en zal Jezus 
Christus als Koning over Israël in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk) heersen over de aarde en wordt God de Heer - Jahweh - weer zelf hun 
VORST. Lees tenslotte ook Psalm 82 (T140) waar God in de vergadering met de goden hen oordeelt. Zo zal God eens de volken 
oordelen. Lees ook T16, T170, T207 en Bijlage 15. Deze toelichting is mede ontleend aan “de negende koning” van WJ Ouweneel. 

T98  Deut 32   dwaas volk dat geen natie is 

Dit wijst vooruit naar de Gemeente die God na de hemelvaart van Jezus zal oprichten. De Gemeente die uit alle oprechte gelovigen, alle 
rechtvaardigen, zal bestaan uit zowel de Joden als de niet-Joden; uit de heidenen dus. Lees hiertoe wat er geschreven is in Rom 10: 21. 

T99  Deut 33   zegen van Mozes aan alle stammen van Israël 

Lees ook Gen 49 en Num 2. In Bijlage 12 leest u een toelichting op de stammen van Israël in relatie tot de sterrenbeelden. 

T100 Jozua 2: 2   Rachab de hoer 

Lees Matth 1:5 waar Rachab wordt genoemd in de stamboom van Jezus. 
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T101 Rich 19 - 21  gruweldaad in Gibea 

Dit is zo’n geschiedenis waar je totaal niets van begrijpt maar wel ziet waar de mens toe in staat is en hoe verdorven de mensheid is 
sinds ze in de macht van de satan is. Dit laat niet zien wat God wil, maar waar satan toe in staat is…. Het is vergelijkbaar met de 
wandaden van IS en andere corrupte overheden in onze eigen geschiedenis. Deze gruweldaad  werd verricht door de stam Benjamin. 
Het kwaad was zó erg dat alle stammen van Israël verantwoordelijkheid voelden om dit uit hun midden te verwijderen. Als één man 
stonden ze daarom voor de heiligheid van het volk en dus voor de heiligheid van God! 

T102 Ruth 4   Ruth in de lijn van David 

Zo werd Ruth  de Moabitische -  opgenomen in de lijn van David van waaruit de Heer Jezus is voortgekomen als mens en de “losser” 
van de verloren mensheid. Lees ook Op 5: 5 en Op 22: 16. Lees ook T144. 

T103 2 Sam 1: 26   je liefde was wonderlijker dan de liefde van vrouwen 

Dit gaat om “houden van” en niet om seks! Op basis van dit vers mag je homofilie dus niet rechtvaardigen.  

T104 2 Sam 22   danklied David 
 
David heeft veel angstige momenten gekend in zijn leven. Hij riep God dan om hulp, waarop God hem verlossing schonk. Daar mogen 
wij ook lessen uit trekken! Onder alle omstandigheden wil de Heer met ons gaan en ons tot hulp zijn! Prijs Hem daar voor. 

T105 2 Sam 24   volkstelling door David 

Deze geschiedenis staat ook in 1 Kron 21; daar wordt gezegd dat het de satan is die David aanzet tot de volkstelling. Satan die zelf 
vanuit hoogmoed tegen God is “gevallen”, gebruikt ook weer hoogmoed om David in verleiding te brengen! 

T106 1 Kon 5: 1   Tyrus 

Tyrus is een stad in het huidige Libanon. Deze stad wordt ook in verband gebracht met de satan; lees daartoe Ez 28 en T207. 

T107 1 Kon 11: 35-36   één stam zal ik aan zijn zoon geven 

Lees deze belofte van God aan David in 2 Sam 7: 13. Daar staat dat God de troon van het koningschap van David voor eeuwig zal 
bevestigen. Dat zal in de toekomst gebeuren als Jezus, die als mens voortkomt uit het geslacht van David, Zijn Koningschap zal 
aanvangen in het 1000jr (Messiaanse) Rijk. Lees ook T49.  

T108 1 Kon 19 en 21    Toelichting op de verzen 1 Kon 19: 4  en  1 Kon 21: 2 

1 Kon 19: 4 “Elia bad om te mogen sterven”: Elia is dus depressief. Dat betekent dat “Elia ook maar een mens is…..” ook voor ons houdt 
dat in dat dit een gemoedstoestand is die ieder mens kan overkomen! God wil ook in dergelijke omstandigheden naast je staan en je 
helpen! Hij stuurt daarop een engel. Ook bijzonder is dat Elia de enige mens zal worden in het oude testament - naast Henoch - die de 
dood niet zal ervaren, maar in plaats daarvan ten hemel zal varen naar God. Lees ook T15 en T372. 
1 Kon 21: “Geef mij uw wijngaard”. In deze geschiedenis rooft Achab de grond van Naboth. Heden ten dage doet de overheid feitelijk 
hetzelfde wanneer ze de grond van onze boeren wil afnemen onder valse argumenten. De geschiedenis herhaalt zich dus (Pred 1: 9). 

T109 2 Kon 2   hemelvaart Elia 

Elia stijgt op in de richting van het hemelgewelf. Dat is ook zo met Jezus gebeurd wanneer Hij naar de hemel opstijgt en wolken het 
zicht verder ontnemen; Lees Hand 1: 19. Dat betekende ook dat Jezus richting het hemelgewelf, “het zwerk”, opsteeg…. Het zegt dus 
niets over de hemel “als plek” of “als eindbestemming”. Elia is net als Henoch dus niet gestorven maar is als levende ten hemel 
gevaren. Zo ook Jezus die na Zijn opstanding uit de dood als levende ten hemel is opgevaren; deze opnames zijn een vooruitwijzing 
naar de Opname van de Gemeente, van hen die in Christus geloven, die de Heer Jezus tegemoet zullen gaan in de wolken. Lees 
hierover 1 Kor 15 en 1 Thess 4. Lees T 325, T334 en T 346. 

T110 2 Kon 17   ballingschap 10-stammenrijk 

Dit is het moment van de ballingschap van het 10-stammenrijk naar Assyrië. Dit vindt plaats rond 701 v. Chr. Het 2-stammenrijk zal pas 
in 586 v Chr. in ballingschap gaan wanneer de Assyriërs zijn overwonnen door de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnessar; lees 2 
Kon 24-25. Het wonen van Samaritanen op de plek van Israël was het bewijs dat Israël alle eigen recht op het land verspeeld had. 

T111 2 Kon 25: 11-27   de rest werd afgevoerd in ballingschap 

Dat is in 586 v Chr. Lees ook Jer 39 en 52 en Ez 12 en 24. De gratie die aan Jojachin wordt verleend wijst vooruit naar hoop en dat de 
ballingschap niet voor eeuwig zal duren. 

T112 1 Kron 1   Edom en Heber 

Opsomming van Adam tot Abraham en de nakomelingen van Abraham en Ezau. Ezau is de vader van de Edomieten en in dit hoofdstuk 
staan ook de koningen van Edom (lees ook de profetie van Obadja). Edom is het voorgeslacht van Europa en van Rome in de eindtijd. 
De westerse wereld. Het herbergt de engelvorst van Rome. Lees ook T46. In vers 19 wordt Heber genoemd. Heber is een afstammeling 
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van Sem (lees Gen 10!); Sem had een zoon: Arfachsad. Arfachsad kreeg vervolgens de zoon Heber (= “doortrekker”). Uit Heber zijn de 
Hebreeën, de Joden, voortkomen. Sem is dus als zoon van Noach de voorvader van alle zonen en dus van het nageslacht van Heber! 

T113 1 Kron 4   Jabes  

De naam Jabes komt alleen in deze twee verzen voor in de Bijbel; wat bijzonder is dat zijn moeder hem deze naam gaf. Altijd wordt de 
vader genoemd als naamgever. In al deze opsommingen is het ook steeds de zoon van…… en dan volgt de naam van een man….. In het 
geval van Jabes is er blijkbaar geen vader meer in het spel, maar eindigt het dat God het gebed van Jabes verhoort en hem zegent. 

T114 Neh 13   terugkeer Nehemia 

De terugkeer van Nehemia naar Ataxerxes was namelijk de voorwaarde van de koning aan Nehemia dat hij mocht gaan naar Israël: 
Nehemia moest wel weer terugkomen. 

T115 Esther 3: 7   Pur of Poer 
 
“Pur”of “Poer” is een ander woord voor “lot”, vandaar de naam van het feest dat tot op de dag van vandaag in Israël gevierd wordt: het 
Poerimfeest. 
 
T116 Job 1: 6   hemelbewoners/zonen van God 
 
Hemelbewoners zijn de engelen of zonen van God. Dit zijn dus ook schepselen van God. Lees ook T16. Een deel van deze engelen is in 
opstand gekomen tegen God en zijn “gevallen” engelen. Satan was daar één van en is gelijktijdig of vóór de mens geschapen. Satan, in 
de vorm van de slang, verleidde immers Adam en Eva. Lees de geschiedenis van satan in T170, T207 en Bijlage 15. 

T117 Job 9: 13   helpers van Rahab 

Dit zijn helpers van satan. Rahab is een machtig zeemonster. Zie ook toelichting bij Ps 89, Job 26 en Jes 30. Lees ook T271 en Bijlage 15. 

T118 Job 14: 14   zal hij dan weer levend worden 

Hoe veel méér dan Job, mogen wij kennis hebben van het eeuwige leven wat is bereikt door Jezus’ sterven aan het kruis en Zijn 
opstanding. Hij bereidt ons een plaats in het hemels Vaderhuis. Lees ook T291 en T412. 

T119 Job 31: 1 en 9   begerig naar een vrouw kijken 

Voor wat betreft het begeren van een andere vrouw: lees ook Matth 5. 

T120 Job 38: 31-32   Mazzaroth 

Dit is een benaming van de dierrenriem. Lees ook Jes 40: 12. Lees ook T182 en Bijlage 12. 

T121 Job 38 en 39   vragen van God aan Job 

Al deze vragen van God kan je bedenken als je God ter verantwoording roept bij leed dat je overkomt. God laat je zien dat je als mens 
sommige dingen gewoon niet KUNT weten en begrijpen. Moraal: vertrouw op GOD; Hij heeft alles in de hand. Hoe moeilijk dat soms 
ook is! 

T122 Ps 1 en 2   de mens en de machthebbers 

Psalm 1 en 2 horen bij elkaar. De eerste richt zich tot de mens individueel; de tweede richt zich tot de volken en hun heersers. Deze 
twee Psalmen vormen als het ware de twee deurposten waardoor je naar binnen gaat van alle daarop volgende Psalmen. Ps 2: 6 wijst 
vooruit naar de Koning van Sion, van Jeruzalem: lees ook Zach 14. Daar wordt aangekondigd dat Jezus Zijn voeten zal zetten op de 
Olijfberg en dat is het moment van Jezus’ tweede terugkomst en waarop Zijn Koningschap aanvangt in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. 

T123 Ps 7 en 9   gerechtigheid van God 

Aan God is het uiteindelijke oordeel. Hij zal aan een ieder recht doen. Wij hoeven daarom geen wraak te nemen, maar in plaats 
daarvan roept God ons op om onze vijanden lief te hebben. Lees ook Matth 5-7 en Lukas 6. In dit leven zullen we als mens nooit ten 
diepste beseffen waarom God bepaalde (afschuwelijke) dingen in deze wereld toelaat. Het is echter een geruststelling dat God 
uiteindelijk eerlijk zal rechtspreken! 

T124 Ps 8   majesteit van God 

De mens is de beheerder van de schepping! Het hoogtepunt van Gods schepping. We zijn geschapen naar Zijn beeld en zijn bijna aan 
God gelijk. Lees ook T2. Maar God is de HOOGSTE!! Om een beeld te geven van de omvang van de schepping en het heelal: er zijn naar 
schatting 100 miljard sterrenstelsels. De aarde maakt onderdeel uit van 1 sterrenstelsel en wordt verlicht door de zon, de maan en de 
sterren ervan. Zo zijn er dus miljarden sterren die elders staan en we niet kunnen waarnemen! Lees ook Bijlage 12. 
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T125 Ps 19   schepping vertelt/verhaalt van Gods eer 

“De hemel vertelt Gods eer; het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen”; dit is wat in Op 14: 6 het “eeuwig evangelie” wordt 
genoemd. Lees T 394. In deze Psalm wijst de Psalmist expliciet naar het uitspansel en de “ecliptica”. Het uitspansel met de 
sterrenstelsels, de Dierenriem (lees ook Job 9 en 38) en de 12 sterrenbeelden die een vaste plek in het uitspansel hebben. De ecliptica 
is de jaarlijkse baan van de zon ten opzichte van de sterren in het heelal. Vanuit de zon gezien is het ook de jaarlijkse baan van de aarde 
om de zon. De ecliptica is ook de basis van de afbeelding van de Dierenriem met de 12 sterrenbeelden in hun volgorde. Lees ook Bijlage 
12. Over heel de aarde gaat hun stem. Wijzend op de schepping geeft de Psalmist aan dat er overduidelijk een God is; dat God bestaat! 
Hoe anders kan de aarde en het heelal zijn ontstaan? David wijst in deze Psalm ook op de wet. De boeken van Mozes. Al die andere 
boeken van de Bijbel had David niet…  Hoe rijk zijn wij dus met al deze boeken. Lees de Bijbel en put daar moed, kracht, vreugde, licht 
en wijsheid uit.  

T126 Ps 22   profetieën over Jezus’ lijdensweg en Zijn Koningschap 

De Psalm begint met de doorkijk naar het lijden van Jezus aan het kruis van Golgotha “Mijn God Mijn God waarom hebt u Mij verlaten”. 
Wat hier in Psalm 22 vermeld staat is letterlijk aan het kruis vervuld en staat beschreven in Matth 27, Joh 19 en Lukas 23. (Lees T128 en 
T302) Vanaf vers 28 van deze Psalm wordt er een doorkijk gegeven naar het Koningschap van Jezus in het 1000jr (Messiaaanse-) Rijk: 
alle einden der aarde zullen zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten zullen zich neerbuigen. Het Koningschap is van de Heere. Alle 
groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Zelfs het moment dat ongelovigen worden geoordeeld voor de Grote Witte Troon 
wordt beschreven: allen die in het stof neerdalen (dodenrijk) zullen voor Zijn aangezicht neerbukken (Lees ook T412). 

T127 Ps 33   Gods natie 

Dat is Israël. Lees ook Deut 7: 6 en Deut 32: 8. 

T128 Ps 38   als een stomme deed Hij Zijn mond niet open 

Zo ook Jezus onderweg naar het kruis-oordeel. En op het kruis roept Jezus: “Mijn God Mijn God waarom hebt U mij verlaten” in Matth 
27: 46. (Lees ook T126 en T302). Ook Psalm 69 wijst vooruit naar Christus’ lijden.   

T129 Ps 45   bruiloftslied en Koningsdochter 

Deze Psalm wijst vooruit naar de gelovigen die tezamen als Koningsdochter de Gemeente en de bruid vormen. Dit moment staat 
beschreven in Op 21 waar Christus het Lam, de Bruidegom én de Koning is. Lees meer over de Gemeente: T249, T272, T339-1, T342, 
T378, T406, T408, T410 en Bijlage 14. Lees ook Hebr 1: 8 waar gewezen wordt op Zijn eeuwige troon. 

T130 Ps 48   stad van God 

Dit gedeelte verwijst ook naar Galaten 3: 26…. daar schrijft Paulus over het “hemelse Jeruzalem”…. De Gemeente, de Bruid van 
Christus. In Op 21: 2 wordt gesproken over het “Nieuwe Jeruzalem,” dat na de voleinding van de tijd geopenbaard zal worden en waar 
God, Christus en de Heilige Geest samen met de Gemeente, alle ware gelovigen, alle rechtvaardigen, voor eeuwig zullen wonen. 

T131 Ps 49: 16   uit de greep van het graf 

“God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen”…. Dit is een van de weinige plekken in het oude 
testament waar sprake is dat er leven is na de dood! Het bewijs levert Jezus door na drie dagen na zijn kruisiging uit de dood op te 
staan! Lees ook T412. 

T132 Ps 58   onrechtvaardige rechters 

Let heden ten dage op alle onrecht, geweld en leugens door slecht leiderschap en misbruik van macht in alle geledingen van de politiek 
en de samenleving. 

T133 Ps 72   gebed van David 

Psalm 72 is het laatste gebed van David in de Psalmen. 

T134 Ps 73: 24   in heerlijkheid opnemen 

Dit is een verwijzing naar de Opname van de gelovigen. Lees daartoe 1 Kor 15 en 1 Thess 4. Lees T334 en T346. 

T135 Ps 74: 14   zee en zeemonster Leviathan 

De Psalmdichter geeft aan dat God de macht van de zee heeft gespleten (Lees ook Ex 14) en dat God de koppen van de zeemonsters en 
de Leviathan (satan) heeft verbrijzeld. De zee is in deze context een beeld van het dodenrijk. Ook in de Psalmen maakt de Bijbel dus 
bekend dat God strijd voert met demonen in de hemelse gewesten. Lees daartoe ook de toelichting bij Gen 36. Lees ook Psalm 89 en 
Jes 27; Dan: 10; Judas vers 9 en Ef 6. Lees ook T271, T343, T412 en Bijlage 15. Leviathan is ook de naam van het grote Israëlische 
gasveld in de  Middellandse zee. Uitgerekend dat gasveld levert Israël een enorme rijkdom! Dit Leviathan-gasveld zou best wel eens 
onderdeel van de zgn. Ezechiël-oorlog kunnen zijn (Ez 38); lees daartoe ook T213.  
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T136 Ps 74: 22   voer uw rechtszaak 

Onze reactie op onrecht mag ook gepaard gaan met vurig gebed zoals deze Psalm. 

T137 Ps 77   God schakelt mensen in bij Zijn plannen 

U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. Hiermee geeft de Psalmdichter aan dat God ook mensen inschakelt 
bij Zijn plannen! In dit voorbeeld is God de partner van en samenwerker met Mozes (de leider) en Aaron (de woordvoerder). God 
gebruikt onze eigenschappen, onze gaven, om Zijn doel te bereiken. Lees daartoe ook 1 Kor 12. 

T138 Ps 78   vertel het door 

Deze Psalm toont aan dat God het belangrijk vindt om de geschiedenis van het volk door te vertellen. Zo is het ook belangrijk dat wij de 
Blijde (Goede) Boodschap aan onze kinderen en kleinkinderen vertellen! Lees ook Deut 4: 9 en Deut 6: 7 en Deut 11: 19. 

T139 Ps 80   wijnstok 

Wijnstok of wijngaard is een beeld van Israël. Lees ook Ez 17 en Hos 2 en Hab 3. 

T140 Ps 82   God te midden van de goden 

God is de Heerser van het heelal en van alle schepselen dus ook van de (af-)goden/engelvorsten. Lees ook de toelichting bij Deut 29 en 
bij Ps 89. Vers 7 geeft aan dat “zoals iedere (engel-)vorst zult u vallen”: dit is een verwijzing naar satan de overste van de engelvorsten; 
Lees T16, T97, T170, T207 en Bijlage 15. 

T141 Ps 83   ze beramen een aanslag tegen Uw volk Israël 

Dit is een Psalm die profeteert over de samenzwering van de wereld tegen Israël. Dit zal in de Grote Verdrukking (T406) zijn climax 
krijgen maar heden ten dage is dit al zichtbaar! Reeds vanaf het uitroepen van de staat Israël is dit zichtbaar. Op dit moment zie je dat 
er een erg negatief sentiment is tegen Israël in relatie tot de Palestijnen. In Ez 38 wordt een oorlog voorspeld die in de eindtijd nog zal 
plaatsvinden. Direct na het uitroepen van de staat Israël op 14 mei 1948 heeft een aantal landen die in deze Psalm genoemd staan de 
oorlog aan Israël verklaard met als doel om Israël van de kaart te vegen. Ze vormen volgens Psalm 83 een verbond. Een ander woord 
voor verbond is “liga”. De genoemde landen maken allen deel uit van de zgn. “Arabische Liga” die in 1945 kort na de tweede 
wereldoorlog is gevormd. Het zelfde gebeurde tijdens de zes-daagse oorlog in juni 1967 en de Jom Kipoeroorlog in 1973.  

De landen die in Psalm 83 vermeld zijn luiden als volgt; lees ook Jer 46-53:  
- Edom, Moab en Ammon wijzen naar het huidige gebied dat Jordanië betreft;  
- de Ismaëlieten betreft het gebied van Saoedi Arabië en zijn voornamelijk de nakomelingen van Ismaël de zoon van Hagar;  
- de Hagrieten zijn de bewoners van stammen die woonden in het huidige Syrië;  
- Gebal en Tyrus zijn steden die het gebied van Libanon vertegenwoordigen;  
- de Amelekieten woonden in de Sinaï-woestijn en wijzen naar het gebied dat nu Egypte heet;  
- de Filistijnen woonden reeds in de oudheid in het gebied van de huidige Gazastrook. In het Arabisch worden de Palestijnen ook 

“Filastini” genoemd. Het zijn dus de Palestijnse Autonome gebieden;  
- Assyrië tenslotte zijn de bewoners van het huidige Irak.  
Tijdens de genoemde oorlogen zijn het ook déze landen die Israël militair hebben willen vernietigen; lees ook Ez 35-36. Het is de macht 
van God Zélf, die Israël op wonderbaarlijke manier tot drie keer toe de overwinning heeft gegeven. Zodanig zelfs dat tijdens de zes-
daagse oorlog in juni 1967 Israël de Tempelberg (ook wel de berg Moria….) heroverd heeft. Alleen op deze berg mag volgens de Thora 
de Tempel van God staan; lees Deut 12: 13 en 14. Reeds in Ps 126: 1-3 is de vreugde over de herovering van de Tempelberg voorzegd… 

T142 Ps 84   Gods heiligdom 

Lees ook Op 21 en 22 waar de uiteindelijke woonplaats van God onder de mensen beschreven staat: het hemelse Jeruzalem. De 
uiteindelijke hof van Eden die voor ieder mens is weggelegd die zich bekeert! 

T143 Ps 89: 11   Rahab 

Rahab was de naam van een afgod uit Egypte. Feitelijk een engelvorst van satan. God overwon deze Egyptische afgod van de Farao 
door de Farao en zijn leger in de Rietzee/Schelfzee te laten verdrinken. Rahab is ook een zeemonster. De zee is een beeld van het 
dodenrijk. Door over het water te lopen toonde Jezus aan dat Hij macht had over de dood en het dodenrijk. Lees T271 bij Matth 14 en 
T412 en Bijlage 15. 

T144 Ps 89: 30   zijn nageslacht en troon bestaan voor eeuwig  

Dit ziet vooruit op het koningschap van Jezus die (als mens) uit de lijn van David voortkwam. Lees ook Op 5: 5 en Op 22: 16. Lees ook 
T102. Lees ook Luk 1: 32 waar Maria wordt aangegeven dat ze zwanger zal worden van de Heer Jezus. Jezus zal Zoon des Allerhoogste 
genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Lees T252. 
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T145 Ps 90   1000 jaren en leeftijd van 70-80 

U doet stervelingen terugkeren tot stof. 1000 jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren; lees ook 2 Petrus 3: 8. Al onze dagen gaan 
voorbij. De dagen van ons zijn 70 jaren, of als we zeer sterk zijn 80 jaren; dat is ook ongeveer de tijdsperiode die de Bijbel een 
”generatie” of “geslacht” noemt. Op dit moment is ongeveer 83 jaar de gemiddelde leeftijd van de Nederlander. 

T146 Ps 91   schuilplaats des Allerhoogsten 

Laat deze Psalm een troost zijn in deze tijden waarin de wereld getroffen wordt door virussen en ander onheil en waardoor er een 
collectieve angst in deze wereld “sluipt”….. Vertrouw echter op God en schuil onder het bloed van Jezus. Hij heeft de dood overwonnen 
en biedt je een veilige schuilplaats. Er gloort een prachtige toekomst en zo lang je leeft: leef verantwoord en geniet ervan! 

T147 Ps 93   God regeert 

God de schepper is Heilig! Hij staat boven de schepping die Hij zelf gemaakt heeft! 

T148 Ps 102: 23   wanneer de volken samen komen in Sion, Jeruzalem 

Dit is dus een vooruitwijzing naar het Koningschap van Jezus tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees ook Zach 14: 16. T407. 

T149 Ps 104   Hij spant de hemel uit als een tentkleed 

Dat verwijst naar “tabernakelen”. De hemel omspant dus het heelal en dat is de plek waar God woont. Het is het hemelse Eden; lees 
ook Ez 28 en Jes 40: 22. Hoe bijzonder is het dan dat God bij Zijn volk Israël wilde wonen in een tent/tabernakel. Lees Ex 25 - 27 en Num 
2.  De zon weet wanneer hij ondergaat. Lees ook Job 9 en 38. Lees ook T26 bij Gen 11 in relatie tot de torenbouw van Babel en het 
“reiken tot in de hemel” in relatie tot de hemellichamen…. 

T150 Ps 116   sterven van een volgeling van God 

“Als één van Zijn volgelingen sterft, raakt dat de Heer heel diep”. Lees in deze context ook Joh 11: 35 waar “Jezus weent” als hij bij de 
familie van de overleden Lazarus is. 

T151 Ps 132   stralende kroon 

Ps 132 is een Messiaanse profetie. Aan het kruis was dat de doornen kroon, maar in de toekomst zal Jezus regeren in het 1000jr 
(Messiaanse-) Rijk. Lees ook de uitgebreide toelichting bij Op 20-22. T407. 

T152 Spr 1: 7   heb ontzag voor de Heer - heb de vreze des Heeren 

Heb ontzag (vrees) voor de Heer komt 21 keer voor in het boek Spreuken. 

T153 Spr 3: 24   je slaap zal aangenaam zijn 

Een zuiver geweten is het zachtste kussen. 

T154 Spr 8   Wijsheid 

“Bij de toegangswegen klinkt Haar stem; op een kruispunt van paden staat Zij; bij de ingang van deuren roept Zij”. Deze vrouw staat in 
schril contrast met de lichtzinnige vrouw waar spreuken voor waarschuwt. Jezus is naast “Wijsheid” (= chokma) ook “het Woord” (= 
Logos. lees daartoe Joh 1: 1). “Logos”, is de mannelijke kant van God: Jezus de Zoon. De mannelijke kant zijn bijvoorbeeld de 
eigenschappen: vermanen, onderwijzen en leidinggeven, coachen. “Chokma”, Vrouwe Wijsheid, is gekoppeld aan “de liefde” (Spr 8: 
17); dat is de vrouwelijke kant van God. De vrouwelijke kant zijn bijvoorbeeld de eigenschappen vriendelijkheid, liefhebben, zorgzaam, 
zelfopofferen, voeden (borst), koesteren. Zowel Wijsheid als Woord betreft in dezen dus de Heer Jezus Christus. De mens is geschapen 
naar het beeld van God: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hun. Dat beide kanten dus in God aanwezig zijn, is dus in die context ook 
“logisch”. “Ik ben in het begin gemaakt nog voor alles er was”. In Spreuken 8 gaat het dus om de Goddelijke scheppings-Wijsheid. Zoals 
de vaardigheid van een kunstenaar tot uiting komt in zijn/haar kunstwerk, zo komt Gods Wijsheid tot uiting in Zijn schepping! “Ik was 
er bij toen HIJ (God) de hemel zijn plaats gaf”. Jezus (Wijsheid) was dus in het begin bij God; lees Genesis 1! Ik was bij Hem, Zijn 
lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap! Lees ook Joh 1: 18. Deze toelichting is mede gebaseerd op “de zevende 
koningin” van WJ Ouweneel. 

T155 Spr 15   lachen en plannen 

- Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht: je gezicht weerspiegelt je ziel, dus wat er in je omgaat.  
- Plannen, ze slagen door ampel beraad: maak God deelgenoot van je plannen; bepreek ze met Hem; leg ze Hem voor. 

T156 Spr 19   stel woede uit 

“Het is een sieraad, het siert hem, als hij overtredingen, fouten, voorbij gaat, door de vingers ziet”. Dat is voor ons een enorme 
uitdaging. We zijn immers geneigd om het de ander ”betaald te zetten”. Deze spreuk daagt ons uit om juist misstappen van een ander 
te vergeven. Dat is moeilijk maar het helpt om de relatie met de ander te herstellen en te bestendigen. Lees ook Rom 12, waarin Paulus 
ons oproept om onze vijanden lief te hebben want op die manier “stapelen we vurige kolen op zijn hoofd”!  
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T157 Pr 11   wacht niet te lang 

Soms moet je een besluit nemen en een risico. 

T158 Pr 12   naderen van uw eeuwige huis 

In deze context wordt hier “het graf” bedoeld. Lees ook T412. 

T159 Hooglied 3   vijgenboom 

Bijzondere aandacht voor vers 13 waarin gezegd wordt dat de vijgenboom (Lees Hos 2) in bloei staat. Dat slaat op het volk van Israël 
dat in 1948 weer terug is gekeerd in het land. Dat moet eerst gebeuren voordat onze Bruidegom - Jezus - Zijn bruid de Gemeente kan 
komen halen! Lees ook Bijlage 9 van dit boek, punt 14, waar ook tijdens het Joodse Huwelijksritueel sprake is van een draagstoel! 

T160 Hooglied 5   toen de deur open ging was hij verdwenen 

Dit duidt er op dat de bruid in slaap is gevallen. Dit is vergelijkbaar met de dwaze maagden in Matth 5. Dit roept ons als gelovigen op 
om waakzaam te zijn en uit te zien naar Jezus’ wederkomst en naar de Opname van de Gemeente. Lees hiertoe ook 1 Kor 15 en 1 Tess 
4 en Op 3 en 4. T334 en T346. 

T161 Jes 2 en 5    Toelichting op Jes 2: 2 en 5: 20 

Jes 2:2  “de volken zullen naar Hem toestromen”: dat zal plaatsvinden in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk van Christus… Lees ook Zach 14: 
16 en de toelichting bij Op 20-22. T407. 
Jes 5: 20 “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die donker als licht voorstellen en licht als donker; die bitter als 
zoet voorstellen en zoet als bitter”: dit beschrijft exact de huidige leugens en misleiding door o.a. WHO, WEF, Media, Overheden, enz… 

T162 Jes 6: 1-2   Jesaja zag de Heere zitten op en hoge en verheven troon 

Lees ook de omschrijving in Openbaring 4 en Ezechiël 1. 

T163 Jes 8: 11   ga niet akkoord met het plan van Juda om zich over te geven aan Syrië en Israël 

God wil geen broederstrijd tussen Israël en Juda. 

T164 Jes 8:14   steen des aanstoots 

Dit wijst vooruit naar de tijd dat de wereld, aan het einde van de Grote Verdrukking (T406), zich zal “vertillen” door Israël aan te vallen 
waarop Jezus de volken zal overwinnen (Zach 12-14 en Rom 10 en 11) Lees ook T247. Voor de Israëlieten was Jezus ook de steen des 
aanstoots en daarom hebben ze Hem gekruisigd. In het jaar 70 na Chr. hebben de Romeinen Jeruzalem en de tempel verwoest en 
kwam er een einde aan de Joodse offerdienst tot op de dag van vandaag. Lees ook Ps 118: 22, Rom 9: 33 en 1 Petr 2: 6-7. 

T165 Jes 9: 3   Midiansdag 

“Als eens op Midiansdag” verwijst naar Jezus’ regering in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Dat wordt al aan Gideon belooft in Richt 6: 11-
14, als Gideon, die een beeld is van Christus, de overwinning op de Mideanieten wordt beloofd. 

T166 Jes 10   Assyrië 

Assyrië zal dan weliswaar Juda plunderen en de inwoners in ballingschap wegvoeren…. God zelf zal Assur vergelden en er voor zorgen 
dat Zijn volk terugkeert: naast straf is er ook hoop en vergeving en wijst het vooruit naar de komst van Jezus als Hij de regering van de 
wereld aanvaardt na afloop van de Grote Verdrukking (T406) en de start van het 1000jr (Messiaanse-) Rijk (T407). 

T167 Jes 11: 1-10   de Messias en Zijn 1000jr Rijk – Vrederijk – Messiaanse Rijk 

In onder andere Jes 2, 35 en 65 kan je lezen hoe de wereld onder de 1000-jarige leiding van Koning Jezus er uit zal zien. Oorlog is dan 
niet meer aan de orde, vandaar de naam “Vrederijk”. Ook de natuur en de mensen zijn dan “in lijn” met hoe het ooit in het Paradijs na 
de schepping in Eden was bedoeld… T406 en T407. 

T168 Jes 11-12   God baant de weg voor het restant dat uit Assyrië terugkeert 

Dit wijst vooruit naar de terugkeer van de Joden naar het land Israël. Deze terugkeer van vandaag wordt ook wel de “Alija” genoemd. In 
Jes 11: 11 staan expliciet landen genoemd rondom Israël. Onder andere Assyrië en Sinear. Dat betreft het huidige Noord en Zuid Irak. 
Vanaf 1941 hebben vrijwel alle 150.000 Joden Irak verlaten. Vanaf 1948 hebben ook vrijwel alle Joden Egypte verlaten. Eerst heeft 
Mozes het volk uit Egypte geleid; in Jes 11: 11 is er sprake van een “tweede keer”: dat is de vlucht van de Joden uit Egypte vanaf 1948. 
Israël nam ongeveer de helft van deze Egyptische Joden op in het land. In Zach 10: 10 is deze situatie ook aangekondigd.  
- Elam is het huidige Iran. Vanaf 1948 zijn ongeveer 100.000 Joden vanuit Iran naar Israël geëmigreerd.  
- Hamath betreft het huidige Syrië. In de afgelopen eeuw zijn ook daar vrijwel alle Joden vertrokken waarvan een deel naar Israël.  
- Cusj betreft het gebied van het huidige Soedan en Ethiopië. In de vorige eeuw zijn door middel van meerdere spectaculaire acties 

zo’n 100.000 Joden uit deze gebieden weggehaald en naar Israël geëmigreerd (lees ook Jes 60: 8). 



 

23 
 

In Jes 11: 11 is ook sprake van “de IJm van de Zee”. Dit betreft de eilanden en de kustlanden aan de Europese kant van de Middellandse 
Zee, Spanje en die van Klein Azië. Feitelijk is er sprake van een oudtestamentische benaming voor Europa. Juist in de afgelopen eeuw is 
er een enorme emigratiegolf geweest vanuit Europa naar Israël. Een eerste golf ten tijde van de opkomst van Hitler en tweede golf 
direct na de 2e wereldoorlog tot op de dag van vandaag. Eerst met vele boten (lees  Ps 107: 28-30) en later met vliegtuigen (lees Jes 60: 
8). Exacte cijfers zijn er niet, maar het betreft zeker een aantal van meer dan één miljoen Joden die vanuit Europa naar Israël zijn 
geëmigreerd. Met een toenemend antisemitisme in Europa is het te verwachten dat er steeds meer Joden zullen kiezen om te 
emigreren naar Israël. 

Dan een korte zijstap naar Psalm 107. Daar is in vers 1-3 sprake van “verlossing vanuit de windstreken van de aarde”, maar ook van “de 
zee”. Dat betreft de landen van rond de Rode Zee: Jemen, Aden, Djibouti en Eritrea. In de afgelopen eeuw zijn duizenden Joden uit 
deze landen van rond de Rode Zee naar Israël geëmigreerd. In sommige gevallen door middel van spectaculaire reddingsacties met 
vliegtuigen. Tenslotte zijn er nog veel meer landen van waaruit Joden in de afgelopen decennia zijn teruggekeerd naar Israël. In Jesaja 
43: 5-7 staat dat ze vanuit alle windstreken terugkeren. Denk daarbij onder andere aan: Zuid Afrika (meer dan 20.000) en Noord-
Amerika inclusief Canada (meer dan 110.000). In Jes 49: 12 is er sprake van het land Sinim. Dat betreft een land dat oostelijk en ver van 
Israël ligt: feitelijk staat er dat ze komen” uit het land van de Chinezen”. China dus. Door verschillende oorzaken zijn er Joden in dit 
gebied terecht gekomen die door de eeuwen heen om verschillende redenen weer zijn gevlucht onder andere vanwege de 
communistische revolutie. Een deel ervan is in Israël terecht gekomen. Bovenstaande opsomming toont dus aan dat de voorzeggingen 
van Jesaja, Psalm 107 en de vele andere profetieën over de terugkeer van de Joden naar Israël op dit moment uitkomen, cq. reeds zijn 
uitgekomen. Tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zal heel het volk weer teruggekeerd zijn. Deze toelichting is mede gebaseerd op 
“Leven we werkelijk in de eindtijd” van R Liebi. 

T169 Jes 13-14   lot van Babel 

De hoofdstukken 13 en 14 van Jesaja en ook de hoofdstukken 50 en 51 van Jeremia, wijzen vooruit naar het lot van Babylon in de 
eindtijd. Babylon, Babel, betreft het gebied in het huidige Zuid Irak. Het is tevens de plek waar Ur der Chaldeeën lag, de plek waar 
Abraham uit vandaan is gehaald door God om uit Abraham Zijn volk Israël te laten ontstaan. In de genoemde hoofdstukken wijzen 
tevens talloze verzen vooruit naar de verschillende Golfoorlogen in Irak. Dat is onder andere voorzegd in: 
- Jes 14: 1 en 2 en Jer 50: 4 en 5: waar wordt aangegeven dat het zal plaats vinden in een tijd dat het Joodse volk uit de wereldwijde 

verstrooiing zal terugkeren naar haar vaderland Israël (dit ving aan vanaf medio de 19e eeuw en tijdens en na de stichting van de 
Staat Israël in 1948).  

- Jer 50: 8, 28: de Joden worden opgeroepen om uit Babylon te vluchten. Dat heeft plaatsgevonden tijdens de vlucht van de Joden in 
1941-1950. Ook betreft het de vlucht van de Joden uit Irak in de periode 1952-1991. 

- Jer 50: 4 en 5: de Joden worden opgeroepen om rustig te vertrekken. Dat vond plaats toen de Iraakse regering het de Joden 
toestond om het land te verlaten in 1950-1952. 

- Jes 13: 1-5: wordt aangegeven dat een coalitie van ver weg gelegen naties oorlog zal voeren tegen Babylon. 
- Jer 51: 33: wordt aangegeven dat de verwoesting van Babylon in verschillende fasen zal plaatsvinden. 
- Jes 13: 17 en 18 en Jer 50: 3, 41 en Jer 51: 11, 18 en 48: wordt aangegeven dat de Meden (de huidige Koerden) en andere machtige 

naties, onder andere die uit het Noorden, een belangrijke rol zullen spelen bij de uiteindelijke vernietiging van Babylon. 
Uiteindelijk zal Babylon totaal ten onder gaan zodat het nooit meer bewoond kan worden. Dat zal nog in de toekomst plaats vinden. 
Deze ten ondergang staat in de volgende verzen: Jes 13: 17 en 18; Jer 50: 3, 12, 13, 39, 40; Jer 51: 25, 26, 29, 43, 62 en 64. Het gericht 
over Babylon is niet omdat het Iraakse volk slechter is dan de rest van de wereld; het is bedoeld als waarschuwing voor de hele wereld 
die net zo goed Gods oordeel heeft verdiend. Babylon wordt ten voorbeeld gesteld als vermaning aan de rest van de mensheid om zich 
te bekeren tot de levende God! 

In Jes 14: 1-23 wordt het schrikbewind van Saddam Hoessein beschreven, als ook zijn ondergang en zijn dood en die van zijn zoons. 
“Het dodenrijk loopt te hoop om u te ontmoeten” (T412); dit wijst vooruit naar de dood van Saddam Hoessein op 30 dec 2006 toen hij 
werd geëxecuteerd. “Uw zoon zal u niet opvolgen als koning”: ook de zonen van Saddam Hoessein zijn omgekomen. Deze handlanger 
van satan heeft tijdens de oorlog met Iran in de jaren 1980-1988 ongeveer 1,7 miljoen mensen de dood in gejaagd en 
honderdduizenden mensen raakten invalide. In totaal zijn daarnaast nog eens ongeveer 1 miljoen Iraakse burgers uit alle mogelijke 
etnische groepen ten prooi gevallen aan het regime van Hoessein. Behalve dat het Iraakse volk is uitgemoord is ook het land op vele 
plaatsen volkomen verwoest; steden en dorpen zijn met de grond gelijk gemaakt en het prachtige gebied in Zuid Irak tussen de Eufraat 
en de Tigris is veranderd in een kaal en droog gebied. Sindsdien lijdt het land onder de strijd tussen de verschillende stammen van de 
Soennieten, Sjiieten en Koerden. In hoofdstuk 13 van Jesaja staat een toevoeging die niets met de huidige tijd te maken heeft. Het 
betreft de verzen 6-16. Deze verzen verwijzen in zijn geheel naar de eindtijd: “de dag des Heren”. Dat is de dag waarop Jezus als 
Messias en Rechter over de wereld zal terugkeren naar de aarde zoals is beschreven in Zach 12-14 en Op 19. De dag waarop Jezus de 
satan zal overwinnen en zal binden voor een periode van 1000jr en waarop het Messiaanse Rijk zal aanvangen; lees daartoe de 
uitgebreide toelichting bij Op 20-22 T407. Deze toelichting is mede gebaseerd op “Leven we werkelijk in de eindtijd” van R Liebi. 

T170 Jes 14: 1 - 21   lot van satan 

Satan wordt vergeleken met de koning van Babel. Vers 12: Nu bent u gevallen uit de hemel, morgenster, zoon van de dageraad. U zei 
bij uzelf: “ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen en gelijk zijn aan de Allerhoogste”. Maar in plaats daarvan zult u 
in het diepste van het dodenrijk worden geworpen. Zij die daar zijn zullen zich afvragen: “is dit degene die de aarde liet schudden op 
zijn grondvesten?” Deze profetie wordt in vervulling gebracht aan het einde van de tijd zoals beschreven in Openbaring 9 en Op 12: 9. 
Lees ook T16, T97, T140, T207, T208 en Bijlage 15. Lees ook Luk 10: 18. De verzen 9-11 zijn een scherts van het dodenrijk; het 
voorportaal van de hel. Lees ook Ez 32: 21-32 en T412 
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T171 Jes 17   Damascus 

Lees ook Ez 49: 23 - 27. In de huidige tijd zie je dat buurlanden van Israël verder radicaliseren. In Jes 17 en 19 staan er twee letterlijk 
genoemd: Syrië en Egypte! Met name in Syrië is er momenteel complete chaos en oorlog. Grote delen van het land zijn totaal aan 
flarden geschoten. Damascus is nu nog in tact, maar voor hoe lang nog? “Wee de legers die in de richting van Gods land denderen”: dit 
verwijst direct naar landen van de coalitie die genoemd is in Ez 38 (Lees T213); God zal hun het zwijgen opleggen. ’s Avonds voelt Israël 
zich nog bedreigd, maar de volgende morgen zijn haar vijanden dood. Dat is het loon van hen die Israël - Gods volk - beroven. Lees Ez 
38 waar letterlijk sprake is van roof. Het gaat dus om rijkdommen uit Israël te stelen.  

T172 Jes 19   tale kanaäns in Egypte 

Dit is een doorkijk naar het einde van de Grote Verdrukking (T406) waar de antichrist regeert en die hier bedoeld wordt met “de harde 
koning”. Egypte komt ten val. “Zij zullen Hebreeuws beginnen te spreken”: hier wordt al voorspeld dat de “tale Kanaäns” het 
“Hebreeuws”, weer een levende taal zou worden in de eindtijd. Na de verwoesting van Israël en Jeruzalem door de Romeinen in 70 na 
Chr. zijn de Joden verstrooid onder de volken en is langzaam maar zeker de taal verloren. Het werd een zgn. “dode taal”. Op een paar 
Rabbijnse geleerden na sprak niemand het meer. Begin 1900 is het echter weer nieuw leven in geblazen en is een taal die al 1000 jaar 
“dood” was weer levend geword. Dit is met recht een Gods-wonder! 

T173: Jes 20 

Dit hoofdstuk is geschiedenis en heeft rond 711 voor Chr. plaatsgevonden. 

T174 Jes 21: 9   gevallen is Babel 

Dit wijst ook vooruit naar het einde van de Grote Verdrukking (T406). (Lees Op 14 en 18 en 19 waar het einde van Babylon vermeld 
wordt. 

T175 Jes 22: 3   alle leiders zijn gevlucht 

Dit wijst vooruit naar het moment dat Jezus is gekomen tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees ook Zach 12 en 14. 

T176 Jes 23   profetie over Tyrus 

Tyrus staat voor de macht van het kapitalisme, de macht van geld en geldzucht. Het wijst vooruit naar de situatie dat de antichrist in de 
eindtijd zal regen tijdens de Grote Verdrukking (T406). Lees ook Zach 9, Ez 25-28, Jes 2 en Op 19-22! De antichrist is in die fase van de 
Grote Verdrukking zodanig in beslag genomen door de satan, dat er feitelijk sprake is van satan zélf die kortstondig regeert over de 
aarde! 

T177 Jes 24: 18-20   de aarde zal wankelen en waggelen 

Dit wijst vooruit naar het einde van de Grote Verdrukking (T406); lees ook Op 6 waar dit bij het 6e zegel wordt beschreven. Lees ook 
T180. Net zo als in Jes 24 is ook de beschrijving van Jes 34 een vooruitwijzing naar de periode van de Grote Verdrukking en de oordelen 
van God over de hele wereld.  

T178 Jes 25: 10   Moab zal worden vertrapt 

Lees Jes 2 (T 161) en ook de toelichting over het 1000jr (Messiaanse-) Rijk bij Op 20-22. Ook extra aandacht voor Jes 25: 7: hier is sprake 
van “de sluier van alle volken” en “de bedekking van alle naties”. Dit verwijst reeds naar de misleiding die in deze wereld heerst waar 
de Heer Jezus al voor waarschuwt in Matth 24: 4. Lees ook T 280 

T179 Jes 27: 7-8   Hij heeft Israëls vijanden vernietigd 

Dit is het moment dat Jezus satan heeft gebonden voor 1000jr. en Zijn regering op aarde heeft gevestigd; lees Op 20-22. 

T180 Jes 27: 13   op die dag zal er op een grote trompet of bazuin worden geblazen 

Deze bazuin wijst reeds vooruit naar de Opname van de Gemeente. Lees daartoe ook de toelichting bij 1 Kor 15 (T334). 

T181 Jes 35   vooruitwijzing naar 1000jr Messiaanse Rijk 

Deze passage wijst vooruit naar Jezus’ heerschappij tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees ook Jes 2 en 11. Tezamen met Jes 35 en 
65 kan je spreken van een Vrederijk (lees ook Bijlage 11). Er zal geen criminaliteit meer zijn. Geen ruzie tussen buren. Geen oorlog. 
Ziekte en beperkingen zijn verleden tijd. De natuur komt weer in balans. Dieren leven in vrede met elkaar. Er is geen vervuiling meer. 
Kortom: het wordt zoals God het tijdens Zijn schepping had bedoeld. En tenslotte zal God de eer krijgen die Hij toekomt en elk jaar 
zullen de volken opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren (Zach 14: 16). 

T182 Jes 40   Hij hangt de hemel op als een gordijn en maakt daar Zijn tent van 

Dit spreekt van de schepping van het totale universum! Het is tevens de woonplaats van God. Het hemelse Eden. Lees ook Ez 28 en Ps 
104. Hoe bijzonder is het dan dat Hij bij Zijn volk wilde wonen in een tent. In een tabernakel; Lees daartoe Ex 25 - 27 en Num 2. Lees 
T120. 
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T183 Jes 46: 10   Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn 

Wat Ik heb bepaald zal gebeuren zoals Ik heb besloten. Hier geeft God aan dat Hij alwetend is. Hij heeft bepaald wat er gebeurd is en 
weet ook wat er nog zal plaatsvinden in de toekomst. God heeft uiteindelijk alles in de hand! Hij gebruikt daar ook de machthebbers 
van deze aarde voor. Koningen en presidenten kunnen denken dat zij besluiten nemen, maar het is uiteindelijk God die ze deze macht 
geeft en hen ook soms gebruikt zonder dat ze dat zelf weten en beseffen. Vers 10 is daar een voorbeeld van; daarin zegt God: “Ik roep 
een roofvogel/arend uit het oosten een man van Mijn raad uit een ver land”. Daar voorzegt God dat Hij koning Nebukadnessar zal 
roepen, de machthebber van het Babylonische Rijk, die het dan aan de macht zijnde Assyrische Rijk zal verslaan! In het boek Daniël kan 
je zien dat Nebukadnessar ook daadwerkelijk de macht heeft overgenomen. Zie ook Bijlage 2 en 3 waar de verschillende Rijken en 
machthebbers in de tijd zijn weergegeven. 

T184 Jes 47: 13   sterren kijken en voorspellingen doen 

Hier wordt expliciet naar hemel- en sterrenkijken verwezen waarmee de toekomst wordt voorspeld. Dat betreft dus “astrologie” en/of 
horoscopen. Reeds in de tijd van de Babyloniërs werd deze occulte vorm van sterrenkunde bedreven. Dat is dus heel wat anders dan de 
wetenschap die zich met de sterren en het heelal bezighoudt: “astronomie”! Lees ook Bijlage 12. 

T185 Jes 49: 1   geroepen van de moederschoot af 

Een messiaanse profetie: In deze context wijst dit op Jezus. De volmaakte mens die uiteindelijk iedereen zal verlossen die belijdt zondig 
te zijn en het kruiswerk van Christus aanvaardt. 

T186 Jes 49: 6   Israël het licht voor alle volken 

Dit is de reden dat God Israël uitverkoren heeft. Israël is niet gekozen omwille van zichzelf, maar omwille van de rest van de wereld! 
Het is ook een voorzegging dat de Messias, Jezus Christus, tot zegen zal zijn voor de niet-Joden. Lees ook Romeinen 9. 

T187 Jes 60: 8   als duiven naar een til 

Lees ook de toelichting bij Jes 11: 11. Met deze mooie beschrijving van Jes 60: 8 is dus al voorspeld dat veel Joden thuiskomen door de 
lucht. Vele duizenden Joden zijn via spectaculaire acties met vliegtuigen opgehaald in de afgelopen eeuw. Ook nu nog komen dagelijks 
Joden uit andere landen emigreren naar Israël en landen met het vliegtuig in Tel Aviv….. 

T188 Jes 65: 8-9   een restant van het volk zal Ik in leven laten (ik zal hen niet allen te gronde richten) 

Lees ook Op 12: 14 waar dit gedeelte in Jesaja naar verwijst. Dit tafereel wijst vooruit naar de Grote Verdrukking (T406) waar een deel 
van het Joodse volk zich tot God zal bekeren! Dit is letterlijk wat in Zach 13: 7-8 staat: 1/3e deel zal overblijven en 2/3e deel zal worden 
uitgeroeid. T248 en T389. 

T189 Jes 66: 8   een land wordt geboren op één dag 

Dit vers slaat zonder twijfel op de stichting van de staat Israël op 14 mei 1948. Deze datum betreft de “één dag” die in dit vers 
genoemd is. 

T190 Jer 16   God brengt Zijn volk terug naar Israël 

Dat is wat heden ten dage gebeurt. Joden keren vanuit alle hoeken van de aarde terug naar hun land Israël. Heel expliciet staat in vers 
5 dat ze ook uit het Noorden komen. Dat verwijst naar de ruim 1 miljoen Joden uit Rusland en de voormalige Sovjet Unie…Deze 
verwijzing naar het Noorden staat ook in Jer 23: 8; Jer 3: 18; Jes 49: 12; Jes 43: 6; Jer 31: 8; Zach 2: 6. Behalve uit de Sovjet Unie zijn er 
inmiddels ook duizenden Joden uit andere noordelijke landen teruggekeerd bijvoorbeeld uit Turkije, Marokko, Syrië, Libanon, enz. Lees 
ook Jes 11: 11. Door diverse omstandigheden (zoals nu in Oekraïne) worden de joden als het ware weggevist of verjaagd naar Israël…. 

T191 Jer 24   manden met vijgen 

Op grond van dit vers wordt de vijgenboom als beeld van Israël in de Bijbel beschouwd! Lees ook T284. 

T192 Jer 22 t/m 24 

Lees ook deze geschiedenis van Jeremia 22 t/m 24  in de boeken 2 Koningen 25 en 2 Kronieken 36. 

T193 Jer 29   70 jaar ballingschap 

Vanaf het moment dat het volk het beloofde land in was gegaan, het land van melk en honing, had het volk niet meer aan Gods 
opdracht voldaan om na elke zeven jaar het land één jaar met rust te laten. God had dat in Zijn instructies in Lev 25 verplicht! Dat was 
nu 490 jaar later. Dus 70 x 7 jaren sabbatsrust waren niet gehouden. God straft hen nu met een ballingschap van 70 jaar waardoor die 
70 jaren sabbatsrust - die dus niet waren gehouden - alsnog door God worden ingehaald. 

T194 Jer 30: 7   tijd van Jakobs benauwdheid 

Dit is de periode waar o.a. Daniël 9 van spreekt! Deze periode is ook bekend als de Grote Verdrukking door de antichrist die zitting 
heeft in Jeruzalem. Eerst is er 3,5 jaar “schijnvrede” en daarna volgt een periode van 3,5 jaar enorme verdrukking door de antichrist 
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waarin de hele wereld zich tegen Israël zal keren. Daarop volgen de zegel-, bazuin- en schaal-oordelen van God over deze wereld zoals 
beschreven staan in het boek Openbaring! Lees over de Grote Verdrukking: T220, T221 enT406. Dan zullen ze veilig en ongestoord in 
hun land wonen en niemand zal hen bang maken: dat is de periode van het 1000jr (Messiaanse-) Rijk waarin Jezus Zijn heerschappij 
over de wereld en Israël heeft aanvaard. Lees ook Jes 2, Zach 14 en Op 20-22. T249 en T407 

T195 Jer 32: 41   Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel MIJN hart en heel MIJN ziel 

Dit is de enige plek in de Bijbel waar God een inkijk geeft in Zijn eigen hart en ziel. Juist in de context van Zijn volk Israël, Zijn oogappel, 
geeft Hij deze inkijk! 

T196 Jer 32: 43    kopen van grond door Israël 

God geeft aan dat niets onmogelijk is voor Hem en dat Juda en Israël weer zullen terugkeren en grond zullen kopen en verkopen. 

Hier wordt dus reeds voorspeld dat Joden hun grond zullen kopen. In de periode rond 1900-1940 hebben Joden veel grond van 
Europese, Turkse, en Arabische grootgrondbezitters tegen belachelijke woekerprijzen gekocht. De grond in de streken van Galiliea 
(Noord-Israël) en Judea (Zuid-Israël) was veelal waardeloos. Het betrof namelijk moeras- en woestijn-land en volledig verwoest. Deze 
profetie is dus geheel in vervulling gegaan!  

T197 Jer 34: 9   vrij laten van de Hebreeuwse slaven 

Dit gebod staat ook in de wet van Mozes: Ex 21: 1-2 een slaaf heeft het recht om na 6 jaar dienst de vrijheid te krijgen. 

T198 Jer 40: 10   verzamel vruchten 

Gedalja moet de landbouw herstellen zodat het volk hun schatting kan afdragen aan Babel. 

T199 Jer 44   dienen van afgoden 

Het aanbidden van afgoden veroorzaakt de toorn van God. Lees ook Jer 44: 17-19 en ook Jer 7: 18 waar in het kader van het aanbidden 
van afgoden ook de “koningin des hemels” genoemd wordt. Dit kan een verwijzing zijn naar de “Maria-verering” binnen het 
katholicisme…. 

T200 Jer 50: 5   op de terugweg naar Sion 

Door deze passage blijkt dus dat het zal plaatsvinden in de tijd dat Israël weer in haar land woont. Dat is dus sinds 1948.    

T201 Jer 50:9   een menigte uit het noorden 

Hier wordt verwezen naar Babel of Babylonië. Het gebied van het huidige Zuid-Irak! In Jer 50 en 51 wordt net zoals in Jes 13 en 14, 
expliciet verwezen naar de Golf-oorlogen van 1991 en 2003 waarin Saddam Hoessein is verslagen en het land is platgebombardeerd. 
Sindsdien wordt Irak verdeeld door de interne strijd van de Soennieten, Sjiieten en de Koerden. God gebruikt de Meden om Babel te 
straffen: Tijdens de Golf-oorlogen hebben de Koerden (cq, de Meden) ook meegevochten en is letterlijk gebeurd wat hier in Jeremia 
50-51 is voorzegd. 

T202 Ez 3   wachter op de muur 

Een wachter is iemand die op de muur op de uitkijk zit en waarschuwt als hij gevaar ziet. 

T203 Ez 4   één ontblote arm 

Dit om de kracht van de aanval aan te duiden. 

T204 Ez 9: 4   merkteken op voorhoofd 

Het merkteken was de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet: de TAV. Dat schrijf je als een X. Het kruis op hun voorhoofd bracht 
hen dus redding. 

T205 Ez 12: 13   Zedekia zal naar Babel gaan maar het niet zien 

Zijn ogen zullen worden uitgestoken, zie Jer 39. 

T206 Ez 23   overspel Ohola en Oholiba 

Lees Ex 32 waar het volk het gouden kalf maakt en dus een eigen afgod maakt en “overspel’ pleegt. 

T207 Ez 28   ontstaansgeschiedenis satan 

U was in Eden, de tuin van God. Dit betreft hier de hemelse hof van Eden! De plek waar God zelf woont! Het Vaderhuis zoals Johannes 
dit noemt in Joh 14. Lees ook de toelichting bij 2 Kor 12: 2-4 waar Paulus beschrijft dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde 
hemel. T337. “U had toegang tot de heilige berg van de goden”; lees ook Ps 82 waar God rechtspreekt in de vergadering van de goden! 
“U was volmaakt in alles. Tot het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Daarom verjoeg Ik u van de berg van God. Ik verbande 
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u en wierp u op de aarde neer”: lees ook Jes 14: 12 en verder! En de toelichting bij Gen 6. Lees ook Op 9 en 12 en Luk 10: 18. Lees ook 
T16, T97, T140, T170 en Bijlage 15. 

T208 Ez 32: 25   neergedaald in de kuil te midden van de doden 

Lees ook Jes 14: 9 waar een soortgelijke passage staat met een blik op het dodenrijk met daarin al haar foute machthebbers. Lees ook 
T207, T170, T412 en Bijlage 15. 

T209 Ez 33 

Lees ook Ez 1 tm 3. Door de deportaties naar Babel en de vlucht naar Egypte (lees Jer 40-44) is Juda nagenoeg een leeg land. 

T210 Ez 34  

Vanaf hoofdstuk 34 vindt er een ommekeer plaats; van oordeel naar hoop! Dit wijst vooruit naar het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees 
ook T161 en T167. De Heer is dan de goede herder. Lees ook de gelijkenis in Johannes 10.  Één herder zal God aanstellen: David. Vanuit 
die lijn zal uiteindelijk Jezus Christus regeren! Jezus Christus zal hun herder zijn en voor hen zorgen. Er zal een vredesverdrag zijn. 
Daarom heet het ook het VredeRijk. De gevaarlijke wilde dieren, dat zijn de volken uit de wereld, zullen uit het land verjaagd zijn. 

T211 Ez 35 en 36   vooruitwijzing naar de staat Israël 

“De Heer brengt u terug, maar niet omdat u het verdiend hebt”: Veel van de inmiddels teruggekeerde Joden zijn liberaal en kennen de 
Messias niet en leven niet volgens de Bijbel. In Ez 35 en 36 wordt heel expliciet Edom genoemd. Lees de toelichting bij Gen 36 over de 
achtergrond van Edom. Edom is onder andere een beeld van de “westerse wereld” en in de toekomst een beeld van het Rijk van de 
antichrist. Lees ook T216.  In 70 na Chr. zijn Israël en de tempel van Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Lees ook T282. Veruit het 
grootste deel van de Joden is vanaf die tijd verstrooid over de hele wereld. Door de eeuwen heen hebben de Joden vele vervolgingen 
gekend, met als dieptepunt de “shoah”, de uitroeiing van de Joden door Hitler. Lees ook T298.  

Na de Romeinse overheersing is het gebied in verschillende handen geweest. Onder andere het Ottomaanse Rijk van de Turken heeft 
eeuwen lang heerschappij gevoerd over grote delen van het Midden Oosten waaronder ook het gebied van Palestina waar het oude 
Israël onder viel. Palestina omvatte destijds het gebied van het huidige Israël inclusief de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en 
inclusief het gebied ten oosten van de Jordaan wat nu Jordanië is. Tijdens de eerste wereld oorlog schaarde Turkije zich achter 
Duitsland en haalde zich de woede van Frankrijk en Engeland op de hals. Met het einde van de eerste wereld oorlog kwam ook een 
einde aan het Ottomaanse Rijk en kwam het gebied van Palestina onder mandaat van Engeland. Het gebied van Palestina was echter 
eeuwen lang moslim-gebied geweest; daar heerste de wet van de Islam en volgens de koran blijft het dan voor eeuwig moslim-gebied. 
(De Islam bestaat echter pas sinds plm. 700 NA Chr. De Joden leefden al ver vóór die tijd in het oude Israël!) De koran leert dat wanneer 
een gebied eens onder de Islam is gevallen het dan voor eeuwig daartoe moet blijven behoren. Het verbiedt dat het dan ooit weer 
onder bestuur van bijvoorbeeld Joden, Christenen of heidenen komt. Daarom zal er ook nooit vrede komen in Israël met de omliggende 
moslim-landen; maar dat terzijde…. 

De eerste wereld oorlog kreeg een beslissende wending door een chemische uitvinding van de Jood Dr. Chaim Weizmann. Daardoor 
konden Duitsland en Turkije de oorlog onmogelijk nog winnen. De Engelse regering was daar zo content mee dat ze een verklaring 
opstelden om zich te gaan inzetten voor een “Joods Nationaal tehuis” in Palestina. Dus een Joodse staat! Dit werd vastgelegd in de 
“Lord Balfour verklaring” die in 1922 door de Volkenbond werd erkend. Na de nederlaag werd in 1918 vrede getekend en werd de 
eerste wereldoorlog beëindigd. Engeland kreeg vervolgens in 1920 het mandaat over Palestina en voerde daar tot na de tweede 
wereldoorlog het bestuur over. In 1921 deelde Engeland Palestina in twee delen:  
- het oostelijke deel van de Jordaan (77% van het gebied) werd gereserveerd voor een Arabisch-Palestijnse staat en werd 

Transjordanië genoemd. Dat gebied was dus heel specifiek bedoeld voor de Palestijnen! 
- Het westelijke deel van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee (23% van het gebied) werd 

bestemd voor een nieuwe Joodse staat (deze opdeling is reeds voorspeld in Joël 3: 1-3).  
In 1938-1945 vond de tweede wereldoorlog plaats met de verschrikkelijke moord op zes 
miljoen Joden. Europa voelde een enorme schuld en wilde snel een eigen gebied voor de 
Joden. De Verenigde Naties stemden in 1947 in met de opdeling van Palestina zoals hiervoor is 
beschreven. Voor de eerste wereldoorlog werd dus het land Israël opengesteld voor de Joden 
en de tweede wereldoorlog zorgde er voor dat de deur werd opengezet voor de stichting van 
de staat Israël. De moslimwereld was echter woedend….. Direct na de tweede wereldoorlog 
zijn veel Joden teruggekeerd naar het aan hun toegewezen gebied en ze hebben direct na het 
vertrek van de Engelsen op 14 mei 1948 de staat Israël in 1948 uitgeroepen (lees ook de 
toelichting bij Jes 11: 11 en bij Ps 83). Ez 35 en 36 wijst daar naar vooruit. Het Edom dat in Ez 
35 en 36 genoemd staat betreft namelijk het huidige Jordanië. Direct na het uitroepen van de 
staat Israël op 14 mei 1948 brak de onafhankelijkheidsoorlog uit en viel een groep omringende 
landen (deze staan allen genoemd in Ps 83) Israël aan. Doel was om de jonge staat direct te 
vernietigen en om de Joden de Middellandse Zee in te drijven…. 

Jordanië (Edom) veroverde daarbij de westelijke Jordaanoever en annexeerde dat; dit is 
feitelijk het “hart van het oude Israël” en is het gebied waar heel veel oude Bijbelse plaatsen 
toe behoren zoals: Sichem (het huidige Nablus), Jericho, Silo, Bethel, Ai, Gibea, Tirza, Samaria, 
Jeruzalem, Hebron en Bethlehem. Het is dus het ”kerngebied” van het oude Israël. Alle Joden 
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die daar woonden zijn op een harde wijze door Jordanië uit het gebied gejaagd en zo’n 6000 Joden zijn toen gedood. Slechts een heel 
smalle strook land bleef voor Israël over en er restte toen dus slechts 10% (in plaats van de beloofde 23%!) van het voormalige 
Palestina voor de Joden…... Toen de groep omringende landen in 1967 Israël opnieuw wilden vernietigen, heeft Israël veel gebied 
terugveroverd waaronder de westelijke Jordaanoever. Dit deel is dus voor de veiligheid van Israël buitengewoon strategisch! Sindsdien 
staat juist dít gebied vol in de schijnwerpers omdat het door Israël zogenaamd zou worden bezet; het betreft echter het aan hun 
toegewezen gebied. Het was juist door Jordanië bezet…. 

Door dit “kerngebied” terug te veroveren heeft Israël een belangrijke overwinning op Jordanië behaald. Het zijn deze gebeurtenissen 
die in Ez 35 en 36 worden voorzegd (ook de profeet Obadja kondigde dat al aan); tevens wordt aangegeven dat Israël weer zijn eigen 
land zal bewonen en dat het weer in bloei zal komen. Dat is heden ten dage voor onze ogen zichtbaar geworden. Israël is op dit 
moment de enige democratie in het Midden Oosten en heeft een enorme technologische en landbouwkundige ontwikkeling 
doorgemaakt. God heeft na de terugkeer van de Joden in hun land, Israël op een heel bijzondere manier beschermd, waarmee veel 
profetieën zijn vervuld zoals deze in Ezechiël! Uiteindelijk zal het hele volk terugkeren ten tijde van het 1000jr. (Messiaanse-) Rijk; lees 
ook de toelichting bij Ez 37 en lees Matth 24: 32 en Luk 21: 29-31.  

T212 Ez 37   dal met dorre doodsbeenderen 

Ez 37 laat dus een situatie zien die uit twee fasen bestaat. Eerst worden de dorre beenderen weer van een lichaam voorzien; daarna 
moet Ezechiël profeteren dat het lichaam weer van een geest wordt voorzien. Dit wijst vooruit naar de volgende twee fasen: 
- de eerste fase is de terugkeer van het volk Israël, het Joodse volk, naar het eigen land. Dat is gebeurd bij de stichting van de staat 

Israël in 1948. Als teken dat het “God menens” is heeft God op wonderlijke manier in 1967 Israël, in een opgedrongen oorlog, hen 
de overwinning gegeven en daarmee ook de verovering van Jeruzalem geschonken. Deze eerste fase is daarmee het zgn “Nationale 
herstel” van Israël. Dat zien we dus nu in onze tijd in vervulling gaan! Vanuit alle uithoeken van de wereld keren Joden terug naar 
hun land Israël. Lees ook Jes 11: 11. 

- De tweede fase moet nog plaatsvinden. Dat gaat dan om de massale bekering van het Joodse volk. Het zgn “geestelijke herstel”. 
Dat zal plaatsvinden wanneer de profetie van Zach 12 t/m 14 in vervulling gaat en Jezus Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten en 
Zijn Koningschap over Israël en de wereld zal aanvaarden. Dat is de verwachting van de orthodoxe Joden die hun Messias als koning 
verwachten. Wanneer dat zal plaatsvinden zal het 1000jr (Messiaanse-) Rijk aanvangen. Lees daartoe de uitgebreide toelichting bij 
Op 20 (T407). 

God verzamelt hen vanuit de volken van rondom; met “van rondom” betekent dat er ook veel Joden vanuit omliggende Arabische 
landen zullen terugkeren. In de afgelopen jaren zijn honderdduizenden Joden uit deze landen geëmigreerd naar Israël. Lees ook Jes 11: 
11 (T168). God zal in hun midden wonen en Zijn heiligdom (tempel) blijft in hun midden. Dit betekent dus dat de tempel opnieuw 
gebouwd zal worden. Orthodoxe Joden bereiden deze bouw al voor en alle tempelgerei ligt al gereed! Lees ook Ez 43 en Dan 9. 

T213 Ez 38-39   Gog 

Ezechiël moet tegen Gog, het land van Magog, de koning van Mesech en Tubal profeteren: “zie ik sla haken in uw kaken en in dat van 
uw leger”. Magog betreft landen uit het huidige Centraal Azie: Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en 
Afghanistan (allen Islamitisch!). Mesech en Tubal betreft het huidige Rusland. Het zijn dus allen landen uit de oude Sovjet Unie en die 
momenteel leven in de invloedssfeer van Rusland en Turkije. Met dit leger zullen ook Perzië (Iran), Cush (geografische gebied van 
Ethiopië en Soedan), Put (Libië), Gomer en Togarma (het huidige Turkije) mee optrekken; dit zijn allemaal landen/gebieden rondom 
Israël in het Midden Oosten en Noord Afrika.  

Het is dus een coalitie van de huidige landen Rusland, Turkije, Libië, Ethiopië, Soedan en Iran. Landen welke zich ook nu reeds in woord 
en daad tegen Israël keren. Ook landen die meevechten in Syrië en die zich dus nu al aan de noordgrens van Israël bevinden (lees ook 
T171). Voor de goede orde: Syrië zelf wordt dus niet genoemd! Daarnaast zullen vele andere landen dit voorbeeld volgen 
(waarschijnlijk allen islamitisch… vwb de namen: lees ook Gen 10 en Jes 11: 11). Deze landen zullen Israël binnenvallen op een moment 
dat Israël vrede kent. Deze oorlog regisseert God: Hij is het immers die haken in hun kaken slaat! Israël - waar expliciet van wordt 
gezegd dat ze zijn teruggekeerd -  woont er dan onbeschermd zonder muren. Ook zegt God dat Israël zal worden binnengevallen 
vanwege hun rijkdommen. Doel van de aanval is Israël dus te beroven van buit. Het volk is rijk aan vee en andere schatten waar de hele 
wereld om draait. Er is recent een grote voorraad gas bij de kust van Israël ontdekt wat veel extra rijkdom kan opleveren. En dat in een 
tijd van energieschaarste….. Omdat Rusland de belangrijkste gasleverancier van de wereld wil (blijven) zijn, is het aannemelijk dat ze 
die positie willen bevechten nu Israël serieus grote gasvelden bezit. Israël wordt daardoor een energie-concurrent van formaat. Recent 
heeft Europa al zijn belangstelling getoond voor het gas uit Israël…. De andere genoemde landen maken er geen geheim van, zeker Iran 
(Perzië) niet, dat ze Israël van de kaart willen vegen en ze daarom meedoen met deze aanval op Israël.  

Van een aantal andere landen wordt gezegd dat ze er weliswaar tegen zullen ageren, maar niets doen: Sjeba en Dedan en Tarsis en hun 
jonge leeuwen. Sjeba en Dedan betreft een aantal meer gematigde (Soennitische) landen zoals Saoedi Arabië en een paar Golfstaten. 
Met deze landen heeft Israël heel recent de “Abraham-(vredes)akkoorden” gesloten….. Tarsis met de jonge leeuwen verwijst naar een 
verre stad in het huidige Spanje. Het is daarmee een verwijzing naar de huidige westerse wereld. Wie weet hoe dicht we bij de 
vervulling van deze profetie van Ez 38 zijn…… Ez 39: 25 “Ik maak een einde aan hun gevangenschap” of “een omkeer brengen aan de 
gevangenschap van Jakob”: hiermee wordt aangegeven dat de laatste Joden die nog in de verstrooiing zijn, zullen terugkeren tijdens 
het Messiaanse Rijk als Jezus is teruggekeerd en voor 1000 jaar zal regeren. Lees ook de toelichting bij Op 20-22. 

T214 Ez 43-46   voorschriften nieuwe tempel 

Dit zijn de voorschriften die gebruikt worden bij de bouw van de tempel die in de toekomst nog zal plaatsvinden tijdens de eerste 3,5 
jaren na de Opname van de gemeente. Lees ook Ez 37 en Dan 9. 
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T215 Ez 47-48   de tempel, de grenzen en verdeling van Israël en de nieuwe stad 

Vergelijk deze met Numeri 34 waar God Mozes exact het land verdeelt; deze grenzen komen overeen met het hier beschreven 
grensgebied van Israël in de toekomst. Lees T89. Voor wat betreft de buitenlanders die genoemd zijn: ook heden ten dage leven in 
Israël Arabieren en Palestijnen. Zij genieten burgerrechten in Israël op voorwaarde dat ze de wetten van de staat Israël respecteren. 
God geeft aan waar welke stam moet gaan wonen en welk deel ze van het gebied ontvangen; dit is de verdeling zoals beschreven in 
Jozua 14-19. Tenslotte krijgt Ezechiël de poorten en de naam van de stad; dit is de stad ten tijde van het Koningschap van Jezus Christus 
hier op aarde tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk! 

T216 Dan 2   droom Nebukadnessar in relatie tot Rijk dat zal opstaan in de eindtijd 

Nebukadnessar is de koning over vele koninkrijken. Expliciet staat er dat het God is die hem die macht heeft gegeven. God stelt dus 
koningen aan en zet ze af! Het rijk van Nebukadnessar betreft het Nieuw Babylonische Rijk. Na dat koninkrijk komt het Medo-Perzische 
Rijk. Deze Meden zijn de voorouders van de huidige Koerden. Hierna komt het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. 
Daarna komt het Romeinse Rijk. Na het Romeinse Rijk, in de verre toekomst, komt een Rijk dat door huwelijken, cq “verbonden” met 
elkaar verbonden zal zijn. Deze tien rijken (= evenveel als de tenen) zullen echter nooit een eenheid worden, net zo als ijzer zich niet 
laat vermengen met klei. Om die reden wordt verondersteld dat dit het “hersteld Romeinse Rijk” zal zijn, wat mogelijk een Europees 
verband is a la de Europese Unie. De “eenwording van Europa” is en blijft een moeizaam proces. Net zo moeilijk dus als ijzer zich laat 
vermengen met leem/klei… De EU telt momenteel echter veel meer dan tien landen…. Hoe letterlijk het landen met hun huidige 
grenzen betreft, of dat het (oorspronkelijke) gebieden betreft, is lastig te duiden.  

Naast deze EU-variant, is er nog een interessante variant die gebaseerd is op een verdeling door de zogenaamde “Club van Rome”. 
Deze Club van Rome is een “denktank” die in 1968 is opgericht door Europese wetenschappers. Omdat ze de eerste keer 
samenkwamen in een locatie in Rome is hun naam daar aan ontleend. Begin jaren 70 kwam een aantal wereldleiders bijeen, waaronder 
ook onze toenmalige vorstin Beatrix. Zij hebben destijds een plan gemaakt om onder andere de sterke groei van de wereldbevolking te 
beperken en om andere wereldproblemen het hoofd te bieden zoals de uitputting van de grondstoffen en de toenemende 
bedreigingen van de wereldvrede. Dat plan is daarna verder uitgewerkt en het is geworden wat NU bekend staat als de zogenaamde 
“Agenda 2030” van de VN. De 17 doelstellingen van de Agenda 2030 zijn geadopteerd door het buitengewoon invloedrijke World 
Economic Forum (WEF) en staan aan de basis van een wereldomvattend herstelplan dat “The Great Reset” heet of ook wel “Build Back 
Better” wordt genoemd. Op internet is al deze informatie 
gewoon te vinden….. (Lees ook T25, T273-1, T393 en T402) 

De Club van Rome heeft destijds de wereld ingedeeld in 
tien globale koninkrijken. Deze verdeling van de wereld in 
tien koninkrijken zou dus ook een goede mogelijkheid 
kunnen zijn. Te meer omdat er momenteel een heel sterke 
beweging gaande is om te komen tot een globale regering, 
die ook wel de “One World Order” genoemd wordt. Deze 
globale regering krijgt dan alle macht op aarde en 
minimaliseert de invloed van de nationale staten. Met de 
huidige Covid-crisis zie je dat de bestrijding ervan een 
wereldwijde aanpak heeft gekregen onder de sterke 
invloed en regie van het WEF en de World Health 
Organisation. De Nationale overheden acteren vrijwel 
allemaal op dezelfde wijze en staan geheel onder de 
(media-) controle van de machthebbers vanuit het WEF.  

Zoals in de toelichtingen T46 en T112 is aangegeven komt 
het hersteld Romeinse Rijk voort uit de Edomieten; dit 
oude volk komt uit Ezau voort en wijst vooruit naar de 
“westerse wereld” in de eindtijd. Of het hersteld Romeinse Rijk dus voortkomt uit de EU of dat het een wereldwijde macht wordt zoals 
hiervoor is geschetst, middels tien globale koninkrijken, is eigenlijk niet zo heel belangrijk. In beide varianten speelt Europa immers een 
belangrijke rol en lijkt de vorming een kwestie van tijd en zijn we in de huidige generatie getuige van de vorming van dat “eindtijd-Rijk” 
en maakt het onderdeel uit van wat reeds in Daniël 2 wordt genoemd. Maar het is NIET het laatste Rijk! De steen zal immers - zonder 
toedoen van mensenhanden - de benen van ijzer en de tien tenen verpletteren. Deze steen is zonder twijfel de Heer Jezus! Hij zal 
namelijk de laatste Koning zijn op deze aarde! Met Zijn komst naar deze aarde zal God een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder 
gaat en in eeuwigheid zal blijven bestaan. Hier wordt gewezen op het 1000jr (Messiaanse-) Rijk wanneer Jezus met zijn bruid - de 
Gemeente - zal terugkeren op aarde en het Koningschap zal aanvaarden en zal gaan zitten op Zijn troon in Jeruzalem. In die tijd zal het 
Joodse volk Hem als Koning aanvaarden. Lees Zach 12-14. Lees ook T407. 

T217 Dan 6   Daniël diende Nebukadnessar, Darius en Cyres 

Daniël was hooggeplaatst en erg geliefd tijdens de regeringen van Darius en Cyrus, ook wel Kores genoemd, die de ballingen heeft laten 
teruggaan naar Israël. 

T218 Dan 7  

- Vers 3: het water of de zee waar de vier dieren uit oprijzen staat symbool voor de mensenmassa. 
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- Vers 9: de troon is vol vlammend vuur en rijdt op vlammende wielen. Vergelijk dit met de omschrijving van Gods troon in Ezechiël 1 
en 2 en ook T58 bij Ex 13: 21. 

- Vers 8 en 23-27: de “kleine hoorn” van het vierde dier zal opstaan tegen het volk Israël en tegen God: hier wordt gewezen op de 
antichrist. Van de tien koningen zal hij er drie ten val brengen of vernederen; wellicht worden ze zelfs om het leven gebracht… De 
antichrist is namelijk meedogenloos aldus Dan 8: 23. In eerste instantie maakt hij een verbond met Israël wat hij na 3,5 jaar zal 
verbreken; dan zal hij tekeer gaan tegen Israël (lees Openbaring vanaf Hoofdstuk 4 en specifiek Hoofdstuk 12 en 13). Dan zal 
Christus terugkomen en zal Hij regeren over de hele wereld vanuit Jeruzalem en iedereen zal Hem gehoorzamen. God pakt dan op 
die manier de draad weer op met Zijn volk Israël dat samen met Christus de aarde zal regeren. Lees ook T390, T391, T406 en T407. 

T219 Dan 8  

- Vers 3: ram met twee hoorns betreft het Medo-Perzische rijk. 
- Vers 7: de geitenbok breekt zijn grote hoorn. Dat wijst op de plotselinge dood van de koning van de Grieken: Alexander de Grote. 
- Vers 11-26: de meedogenloze en wetteloze koning die het offer en het heiligdom, de tempel in Jeruzalem, ontneemt is een 

vooruitwijzing naar de antichrist tijdens de 3,5 jarige Grote Verdrukking. Lees T391 en T406. 
- Vers 16: Gabriël. Dit is de engel die ook de geboorten van Johannes de doper en van de Heer Jezus Christus aankondigt aan hun 

ouders. Lees de evangeliën. 

T220 Dan 9    70 weken en inwijding van de heilige plaats 

Het zijn geen letterlijke weken maar zogenaamde “jaarweken”. Dat zijn perioden van zeven jaren. In dit geval 70 jaarweken= 70 x 7 jaar 
= 490 jaar. De heilige plaats, de tempel in Jeruzalem, zal weer worden ingewijd NA de periode van Grote Verdrukking. Dus NA de 70e 
jaarweek en dat is dan na de terugkomst van Christus in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees ook T375, T406 en T407. 

T221 Dan 9   herbouw Jeruzalem en 70e jaarweek 

Het bevel om de herbouw te starten vond volgens onderzoekers plaats op 14 maart 445 voor Chr. door koning Artaxerxes (lees 
Nehemia 2:1 en het boek Esther). Dan zal er een periode van 7 x 7 jaar (= 49 jaar) verstrijken en daarna zal Jeruzalem 62 x 7 jaar intact 
blijven (= 434 jaar). In totaal is dat 49+434=483 jaar. Na die periode zal een gezalfde onschuldig worden vermoord; dit verwijst naar de 
kruisiging van Christus in ongeveer 30 na Chr. In totaal zijn er dan 69 jaarweken van 7 jaar = 483 jaar voorbij. Dan rest er dus nog één 
jaarweek van 7 jaar - de 70ste . In de toekomst (eindtijd) zal de 70ste jaarweek plaatsvinden. Tussen de voorgaande 69 jaarweken en de 
uiteindelijke 70ste jaarweek is er een periode van de “heidenen” cq. van de “Gemeente”. Het beeld dat Gabriël aan Daniël schetst is als 
het ware een beeld van twee bergen die voor je liggen. Wanneer je er voor staat dan zie je alleen de voorste berg en de top van de 
tweede berg alleen in de verte. Daartussen ligt een dal en hebt geen idee hoe groot en ver dat dal is…. Dat zie je pas als je de eerste 
berg over bent. Zo ook met dit gezicht. Daniël ziet de eerste 69 weken. Daarna is er een lange periode (als het ware het “dal”) en dan 
pas ben je aan de voet van de twee berg; in dit geval de laatste zeven jaar, cq. de 70e jaarweek. 
Lees meer over de Opname: T260, T325, T334, T346, T406 en T413.  
Lees meer over de Gemeente: T249, T272, T339-1, T342, T378, T406, T408, T410 en Bijlage 14.  
Lees meer over de Grote Verdrukking: T220, T221, T375, T406 en T407. 
 
T222 Dan 10   gevecht van de “man” 

In de verzen 13 en 20 wordt gemeld dat de “Man” in gevecht is geweest met de vorst van Perzië. De vorst van Perzië betreft de geest 
van de Perzen; het is dus een boze engelvorst van satan. De “Man” vertelt dat Michaël hem hielp; algemeen wordt aangenomen dat 
Michaël de beschermengel van het volk Israël is! In vers 20 geeft de “Man” aan dat hij weer zal moeten strijden met de engelvorsten 
van Perzië en Griekenland. Er is dus een gevecht gaande tussen de engel van God en de vorsten van de satan. Of wel: “het gevecht in 
de hemelse gewesten” zoals al in Gen 36 maar ook in Judas vers 9 en in Ef 6 zijn genoemd. Lees ook T46 en Bijlage 15. 

T223 Dan 11 en 12 

Heel hoofdstuk 11 is pure geschiedenis. Alles wat Daniël hoort moest toen nog plaatsvinden. Het is vervolgens ook exact zo gegaan! 
Het betreft namelijk de periode van plm 540 vChr. tot de komst van Christus waarin de Romeinen Israël overheersten. De drie 
Perzische koningen, Ahosvéros, Arthahsasta, en Darius (uit Ezra) zullen regeren en daarna komt een vierde, Xerxes ook wel Ahosveros 
genoemd, die plannen heeft om de strijd aan te binden tegen Griekenland. Daarna zal een heldhaftige koning komen: Alexander de 
Grote die op 33 jarige leeftijd door een ziekte sterft. Al snel zal zijn rijk van koper/de panther/de geitenbok uit de visioenen van Daniël, 
echter uiteenvallen in 4 zwakkere delen. Zijn zonen zullen daar geen koningen van zijn. Twee van die koninkrijken hebben directe 
invloed op Israël. Het gaat om de koning van het Noorden (Syrië) en van het Zuiden (Egypte). In de rest van de tekst is weliswaar steeds 
sprake van Syrië en Egypte maar het zijn steeds verschillende opeenvolgende koningen. Eén van de zonen van Antiochus III wordt dan 
in vers 21 genoemd: Antiochus IV Epiphanes. Hij is een slecht mens en wordt om die reden dan ook in één lijn gebracht met de 
Jodenhater Hitler. De “Makkabeeën” zijn het die de “hulp” in vers 34 worden genoemd. Zij kunnen de legers van Epiphanes afslaan en 
krijgen Jeruzalem weer opnieuw in handen en wijden de offers weer aan Jahweh. Dan 11 vanaf 36 beschrijft Daniël de “eindtijd”. Dat is 
de zgn 70e jaarweek waarin de antichrist zal heersen in Jeruzalem en in de 2e 3,5 jaar de “Grote Verdrukking (T406)” zal plaatsvinden.  

T224 Dan 12: 2   ontwaken van velen die slapen in het stof 

Dit betreft de oud testamentische gelovigen. Denk daarbij o.a. aan alle aartsvaders, David, Mozes, Eli, Jona, alle profeten, al de 
rechtvaardigen die in Hebr 11 worden genoemd, enz. De “sommigen uit het volk Israël” betreft mensen die dus leven tijdens de Grote 
Verdrukking (T406); zij ontvangen óf eeuwig leven óf eeuwig oordeel (T407). 
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T225 Hos 1   twee dochters 

De 2 dochters verwijzen naar het 10- en naar het 2-stammenrijk. Beide zijn onder de volken verstrooid geworden. 

T226 Hos 2   wijnstok en vijgenboom 

In de Bijbel zijn de wijnstok en de vijgenboom het beeld van Israël. Lees ook T284. 

T227 Hos 3   zonder afgodsbeelden  

Hosea profeteert hiermee dat Israël gedurende een lange periode zonder eigen staat zal zijn… In 70 na Chr. zijn Jeruzalem en de tempel 
verwoest en is de offerdienst gestaakt. Ook de offers aan andere (af-)goden overigens. Lees ook T282. 

T228 Hos 3:5   in later tijd 

Dit verwijst naar de eindtijd – 1000 jarig (Messiaanse-) Rijk. Lees ook T407. In Bijlage 11 worden veel benamingen genoemd voor “de 
eindtijd” in de Bijbel. 

T229 Hos 6: 2   op de derde dag zal Hij ons doen opstaan 

Net zoals de opstanding van Christus. Lees ook 1 Kor 15: 3 en 4; in dit gedeelte verwijst Paulus naar “wat in de boeken stond”. Hij doelt 
daarbij op dit vers in Hosea. 

T230 Hos 6: 11   omkeer in de gevangenschap van Israël 

Dat is na de Opname van de gemeente en vanaf het 1000jr (Messiaanse-) Rijk. Lees ook T321 en T322.  

T231 Joël 1   een machtig leger: 

Dit is het leger van Nebukadnessar: de Babyloniërs (of ook wel de Assyriërs).. zie Jeremia. Net als Jeremia waarschuwt Joël dus voor het 
naderende onheil van de Babyloniërs. 

T 232 Joël 2: 31   de dag van de Heere / “Dag des Heeren” 

Dit is de dag waarop Jezus komt en Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg; dat is het begin van Zijn Koninkrijk van 1000 jaar. Lees Jes 2, 
Zach 14 en Op 20-22. T406 en T407. 

T233 Joël 3: 2   “het dal waar de Heer oordeelt” en “Mijn land hebben zij verdeeld” 

Dit is het dal van Megiddo, Harmageddon. Lees ook Op 19 en de toelichting bij Op 20. Dit is het moment dat beschreven staat in Matth 
25: 31-33 waarin Jezus de schapen en de bokken scheidt en daarmee toegang geeft óf tot het 1000jr (Messiaanse-) Rijk óf verwijst naar 
het eeuwige oordeel. T406, T407 en T412. Mijn land hebben zij verdeeld: dat is ook exact het doel van de zgn. “twee-staten” oplossing; 
dat is het verdelen van Israël in een gebied voor het Joodse volk en in een ander deel voor de Palestijnen. Lees ook T211. 

T234 Joël 3: 19   Edom zal een woeste wildernis zijn 

Lees ook de profetie van Obadja. 

T235 Amos 8: 9   de zon zal midden op de dag ondergaan 

Dit gebeurde letterlijk toen Jezus aan het kruis hing. Er waren toen drie uren van diepe duisternis. Dat was een duisternis over geheel 
de aarde: Matth 27: 45: “vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe”. In die drie uur voltrok 
de straf van God zich over Jezus en was Jezus volkomen alleen en aan ieders zicht ontnomen….….  

T236 Amos 9   oprichten van de vervallen hut van David 

Dit wijst vooruit naar het herstel van Israël in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk! T 167, T406 en T407. Amos herbevestigt dat God het land 
aan Israël heeft beloofd. Sinds 1948 is Israël een nieuwe staat en is de terugkeer van de Joden naar Israël in volle gang. Lees ook Jes 11: 
11 en Jer 32: 43 (T168). Israël is inmiddels een moderne staat met een hoge technologische ontwikkeling. En…. met op grote schaal 
wijnbouw en andere vormen van land- en tuinbouw (denk aan de overbekende Jaffa-sinaasappels…). Precies wat Amos voorspelt! 
Inmiddels hebben ruim 6 miljoen Joden een vaste woonplaats! De woestijn is letterlijk in bloei komen te staan zoals reeds voorzegd is 
in Ez 36: 35. De hele wereld kan zich tegen Israël keren, zoals ook vaak het geval is met allerlei VN-resoluties die pro-Palestijns zijn en 
contra-Israël, maar het is God Zélf die de belofte van land aan Israël heeft gegeven; Hij zal er ook zeker voor zorgen dat Israël niet meer 
uit zijn land zal worden gerukt. Alle pogingen van de wereld ten spijt. 

T237 Jona 1: 3   Tarsis 

Tarsis is een stad in Spanje; Jona gaat dus de andere kant op. Hij vlucht voor de Heere en is dus ongehoorzaam. 

T238 Micha 5: 1   Bethlehem in Efrata: uit u komt de Heerser van Israël 

Dit is een directe aankondiging van de geboorte van Jezus de beloofde Messias. Lees ook T255. 
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T239 Micha 7: 8   ik ben gevallen maar zal weer opstaan 

“Ik” betreft in deze context het volk Israël en Juda. 

T240 Hab 3:   al zal de vijgenboom niet bloeien en zijn alle schapen verdwenen 

Hier wordt het volk Israël mee bedoeld. 

T241 Zef 2: 3   Gaza zal voor het overblijfsel van Juda zijn 

Gaza, Askelon, Asdod en Ekron, allen steden in de huidige Palestijnse gebieden, en het land der Filistijnen zal God verdelgen er zal geen 
inwoner meer zijn. Deze gebieden zijn voor het overblijfsel van Juda. Met deze toezegging en wetenschap is er op geen enkele manier 
een menselijke oplossing te vinden voor het zgn. “Palestijnse probleem”. God zelf heeft deze gebieden namelijk aan het volk Israël 
beloofd (lees ook Gen 13: 15, Gen 15: 18 en Ps 105: 11. Lees ook de landbelofte in Num 34 en Ez 47) en zal in het 1000jr (Messiaanse-) 
Rijk weer aan Israël toebehoren als Jezus Koning over deze wereld zal zijn. 

T242 Zach 1: 6   overeenkomstig onze wegen en daden heeft Hij met ons gedaan 

Dat leidde tot de ballingschappen en de uiteindelijke verstrooiing over de gehele aarde van het Joodse volk. 

T243 Zach 4   twee gezalfden 

Dit zijn dezelfde personen die ook genoemd zijn in Op. 11 en betreffen waarschijnlijk Mozes en Elia (zie Matth 17: 3 en 4). Voor dit 
Bijbelgedeelte zijn het Zerubbabel en Jozua die de staatkundige macht en de priesterlijke macht vertegenwoordigen. 

T244 Zach 5   de vrouw in het vliegende vat 

De eerste vrouw is de goddeloosheid. Lees ook Op. 17 waar de “grote hoer” wordt genoemd die enerzijds symbool staat voor de valse 
wereld-religie en afvallige kerk en anderzijds symbool staat voor alle politiek-economische afgoderij. Alles zal draaien om geld, macht 
en winst ten koste van alles! Dit openbaart zich heden ten dage al, maar zal zich in alle hevigheid tijdens de Grote Verdrukking (T406) 
openbaren. Voor de tweede vrouw wordt een huis gebouwd en ze zal op een voetstuk gezet worden. Lees ook Op.13: dit is de 
antichrist die iedereen een merkteken zal geven waarmee je alleen kunt kopen en verkopen. 

T245 Zach 9:9   Hij rijdt op een ezelin 

Dit is een vooraankondiging van Jezus. Lees ook Matth 21 en Markus 11. 

T246 Zach 11   twee stokken 

Dit hoofdstuk geeft een doorkijk naar de tijd van Christus hier op aarde; let wel: het is 600 jaar daarvoor opgeschreven door Zacharia! 
Het is dus heel profetisch en wijzend naar de Messias en is in zijn geheel vervuld. De laatste verzen verwijzen naar de eindtijd. Libanon 
en het Jordaandal zullen puinhopen worden: dat gebeurde toen de Romeinen rond de komst van Jezus dit gebied veroverden. Hun 
pracht is verwoest: dit verwijst naar de tempelverwoesting die in 70 nChr. heeft plaatsgevonden. Het zijn de slechte herders/leiders - 
die allen uit waren op eigen gewin - die hun land te gronde richtten; God zal hen niet redden en niet meer weiden. “Lieflijkheid” wijst 
op de Goede Herder Jezus Christus die in deze wereld gekomen is om redding te bieden. “De zilverstukken” verwijzen naar Matth 26 en 
27 waar Judas dit als loon kreeg voor zijn verraad van Christus. Judas is vervolgens begraven op het land van de pottenbakker. Drie 
herders verwijzen naar de hogepriester, de oudsten en de schriftgeleerden die Jezus hebben laten kruisigen en zo de Messias hebben 
afgewezen. Scheuring van de broederlanden: in het jaar 70 na Chr. is de stad Jeruzalem geheel verwoest en verloor het volk van Israël 
zijn weidegrond. Het volk werd uiteengescheurd en naar alle windstreken verstrooid. De dwaze herder: hij is het tegenovergestelde van 
de “Goede Herder”. Het is de antichrist die zijn zetel zal hebben in Jeruzalem en alle volken zal verleiden maar die bij de terugkomst 
van Christus op de Olijfberg wordt overwonnen waarna Jezus zijn Koningschap over de wereld zal aanvaarden (1000jr (Messiaanse-) 
Rijk. T407. 

T247 Zach 12   bedwelmende beker voor alle volken 

Zacharia ziet dus waar in de huidige wereld organisaties, zoals de Verenigde Naties, het Vaticaan, de Wereldraad van kerken als ook 
vele Arabische landen en andere wereldmachten zoals Rusland en China geheel anders over denken. Trouwens…. ook in Europa en in 
Nederland is deze profetie steeds minder bekend en wordt het genegeerd! De “volken” en hun organisaties zijn steeds minder bekend 
met het woord van God en met Zijn profetieën. Denk aan wat de God van Israël over het land zegt in Joël 2: 32 “op de berg Sion en in 
Jeruzalem zal ontkoming zijn”; of zoals in Lev 25: 23 staat “het land is van Mij of (behoort Mij toe!), en gij zijt vreemdelingen en 
bijwoners van Mij”. Het is dus het land van God Zelf. En Israël is Zijn volk, Zijn uitverkoren volk; Zijn “oogappel”. Het land is van de 
“Eeuwige”. Wié er woont bepaalt God en verder niemand anders! Lees ook T76. God beschermt Zijn volk! Sinds 1948 heeft Israël voor 
zijn bestaan moeten vechten en heeft de oorlogen (steeds met Gods hulp!) overleefd. Lees ook T211. In Jes 8: 14 wordt Israël de “steen 
des aanstoots” genoemd. Lees T164. Rouwklacht van “alle klassen”:  van Israël over Hem die ze doorstoken hebben: dat is dus het hele 
Joodse volk! Zo is Jeruzalem dus het eindpunt van de geschiedenis waarna het Koninkrijk van Christus zal aanvangen op deze aarde 
(1000jr (Messiaanse-) Rijk). Lees ook Rom 11 en de daarbij geschreven toelichtingen T319 tm T322. Lees ook T407. 
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T248 Zach 13   uitroeien afgodendienst en uitroeien 2/3-deel van het Joodse volk In Israël 

Dit hoofdstuk gaat over de tijd dat Christus heeft overwonnen. Hij kijkt dan terug op de voorgaande jaren van de Grote Verdrukking 
(T406) waarin de antichrist heeft geregeerd. Lees ook Zach 11 waarin de antichrist “de slechte/dwaze herder” wordt genoemd en het 
volk heeft verleid. Lees T188 en T246. In vers 8 staat dat in heel het land 2/3-deel van de inwoners zullen worden uitgeroeid tijdens de 
Grote Verdrukking. Slechts 1/3-deel zal “overblijven” en het zal de naam van de Messias aanroepen en Hij zal hen verhoren. Dit 1/3- 
deel van het Joodse Volk dat de Messias aanneemt zal vluchten naar de woestijn en het zal daar door God beschermd worden. Dit is 
aangegeven in Op 12: 14 en Micha 2: 12 en is ook nader toegelicht in T389.   

T249 Zach 14   Jezus komt met al Zijn heiligen en de Olijfberg zal zich in tweeën splijten 

In vers 5 staat “Christus komt: al de heiligen met U”. Al Zijn heiligen betreffen ALLE gelovigen. Zowel de rechtvaardigen/gelovigen uit 
het oude testament als de rechtvaardigen/gelovigen van ná de uitstorting van de Heilige Geest die de “Gemeente” vormen. Lees ook 
T260, T342, T403, T408 en T410. Deze dag wordt ook de “Dag des Heeren” genoemd. In vers 4 wordt vermeld dat de Heer Jezus Zijn 
voeten zal zetten op de Olijfberg. Hij verschijnt er fysiek en de berg zal dan in 2 delen splijten; naar het oosten en naar het westen en er 
zal een groot dal ontstaan. De plek waar Christus terugkomt is waarschijnlijk dezelfde plek als waarvandaan Hij naar de hemel is 
opgevaren. Geologisch onderzoek heeft vastgesteld dat de Olijfberg zeer gevoelig is voor aardbevingen en dat de breuklijn exact in het 
midden van de berg loopt van oost naar west…. Alhoewel de Heer Jezus helemaal geen breuklijn nodig heeft om de berg te doen 
splitsen geeft het wel aan ons aan hoe betrouwbaar het Woord van God is! 

T250 Zach 14: 12:   wandelende lijken 

De omschrijving van de slachtoffers in Zach 14: 12 lijkt op die van slachtoffers van een kernbom of ander vreselijk hedendaags wapen… 

T251 Mal 4: 5   ik zend Elia 

Met Elia wordt in dit geval Johannes de Doper bedoeld die als heraut van Jezus Christus is gekomen. Lees ook T258 en T266. 

T252 Luk 1   Zoon des Allerhoogste en de lofzang van Maria 

Lees ook Luk 1: 32 “Jezus is de Zoon des Allerhoogste en ontvangt de troon van David”. Lees T102 en T144. De lofzang van Maria in vers 
46-55, is ook bekend is als het “Magnificat”.  

T253 Luk 1: 56   Maria bleef 3 maanden bij Elizabeth 

Het lijkt er op dat Maria blijft tot Elisabeth bevallen is. 

T254 Luk 1: 73   de eed die God aan Abraham gezworen heeft 

Deze eed betekende feitelijk de belofte dat Jezus de redder zou komen! 

T255 Matth 2  

De geboorte van Jezus in Bethlehem is reeds aangekondigd in Micha 5: 2. Lees T238. Enkele magiërs komen Jezus eer bewijzen. 
Nergens is overigens sprake dat het er drie zijn…. Koning Herodes is een Edomiet en is daarmee vijand van Israël en dus een werktuig in 
de handen van satan. Lees ook T46. Herodes geeft opdracht om de kinderen tot twee jaar te doden. Dit is vergelijkbaar met de reactie 
van de Farao toen het volk Israël in Egypte steeds groter werd en hij alle jongens liet vermoorden. Lees de geschiedenis van Mozes in 
Genesis. De terugkeer van Jozef en Maria uit Egypte naar Nazareth is reeds voorzegd in bijvoorbeeld Hosea 11: 1 en Jes 11. 

T256 Luk 2   

De “bak” die in Luk 2 genoemd wordt is waarschijnlijk een broodbak die in een loofhut stond. De geboorte van Jezus vond namelijk 
plaats tijdens het loofhuttenfeest. Dat is één van de 3 pelgrimsfeesten waardoor er heel veel mannen verplicht naar Jeruzalem 
kwamen. Bethlehem lag dicht bij Jeruzalem en er was ook nog een volkstelling gaande. Dus was er geen plek in de logeergelegenheden. 
Omdat het dus het loofhuttenfeest was, had ieder huis wel een loofhut en is het aannemelijk dat Jezus in zo’n loofhut is geboren. Jezus 
die Zichzelf het “brood des levens” noemde (Lees Joh 6) is dus als baby in een broodbak gelegd. De herders waren waarschijnlijk 
levitische priesters die op de kudden in Bethlehem pasten omdat uit die plaats de offerlammeren voor de tempeldienst kwamen. 
Daarna gaan ze terug en loofden God. Let er op dat er in de Bijbel dus geen sprake van is dat Jezus in een stal met een ezel en os is 
geboren! Dat romantische verhaal hebben de mensen er zelf van gemaakt omdat ze van de broodbak een voerbak hebben gemaakt en 
dat er dan dus ook dieren hebben moeten zijn. Een loofhut is echter veel aannemelijker dan een stal. Ze offeren een koppel 
tortelduiven of twee jonge gewone duiven: dat was het offer dat arme mensen mochten brengen. Lees T69. Simeon zegt aan Maria dat 
ze als door een zwaard zal worden doorstoken. Daarmee wijst Simeon op de gewelddadige dood die Jezus zou sterven aan het kruis. 

T257 Joh 1   Jezus het Woord 

Jezus is bij God en Jezus is God. Jezus is dus van vóór de schepping en hield God gezelschap! Joh 1: 18 “de eniggeboren Zoon die in de 
schoot van de Vader is”. Jezus lag samen aan bij Zijn Vader en genoot dus al van vóór de schepping het gezelschap van God. Dit 
“aanliggen” spreekt ook van samen de maaltijd genieten…. Lees ook Spr 8: 30. Lees ook Op 19. Lees T369. 
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T258 Matth 3: 1-3   Johannes predikte in de woestijn 

Johannes roept op tot bekering en wijst op Jezus. Hij is daarmee de heraut van Jezus. Lees ook T251 en T266. In vers 11 wijst hij er op 
dat Jezus zal komen die de mensen zal dopen met water en vuur. Het vuur dat vooruit wijst naar de tongen als van vuur die zichtbaar 
werden in Handelingen 1 bij de uitstorting van de Heilige Geest. 
 
T259 Joh 3   wedergeboorte 
 
Deze wedergeboorte, of het opnieuw geboren worden, staat ook in de volgende Bijbelgedeelten: Tit 3: 5; 1 Pet 1: 3; 2 Kor 5: 17 en Gal 
6: 15. De wedergeboorte is vergelijkbaar met de jaargetijden. De lente is ook de periode waarin de schepping opnieuw geboren wordt 
en die aan de zomer vooraf gaat. Zo moet ook de mens wedergeboren worden om de zomer - het eeuwige leven - te kunnen beleven. 

T260 Joh 5: 28-29   goeden en kwaden 

Zij die het goede hebben gedaan betreft de rechtvaardigen: zij die de Vader (God/Jahweh) en de Zoon (Jezus de Messias) hebben 
aangenomen en in hun leven Hem hebben gediend. Zij die het kwade hebben gedaan betreft de goddelozen. Lees ook de uitgebreide 
toelichting bij Op 20-22, T407 en 1 Kor 15, 2 Kor 5: 10 en 1 Thess 4. T249, T325, T334, T346 en T377. 

T261 Matth 4: 16   Jezus gaat in Kapernäum wonen 

Dit kleine zinnetje dat Jezus in Kapernaüm gaat wonen heeft een grote impact: de naam van het dorp betekent “dorp van troost”. Hoe 
toepasselijk. Jezus woont dus gewoon tussen de mensen. Niet tussen de VIP’s in Jeruzalem, niet waar de macht is, maar in het Noorden 
in een vrij nieuw dorp. Een beetje achteraf. Jezus trekt zich regelmatig terug in zijn huis, zijn thuis in deze wereld…; een (t)huis dat open 
staat voor héél veel mensen: zieken, gezonden, tollenaars, Farizeeën, hoog- en laag-geplaatsten; voor IEDEREEN. Vandaar trekt hij er 
ook op uit om mensen te bereiken met Zijn Blijde (Goede) Boodschap. Zo mogen ook wij ons huis openstellen voor mensen om ons 
heen en hen vertellen van Jezus. 

T262 Matth 5-7   bergrede en andere redevoeringen van Jezus 

In het oude testament heeft God de wet van Mozes gegeven; in de Bergrede en de zaligsprekingen - in de hoofdstukken 5 t/m 7 - laat 
Jezus de reikwijdte en bedoeling er van zien. Niet “de wet”, maar Jezus alléén kan het goed maken tussen de mens en God (Lees ook de 
brief aan de Galaten!). Hij geeft dus exact aan wat dit voor het dagelijkse leven van een Christen betekent. Met de Bergrede legt Jezus 
feitelijk zijn nieuwe grondwet van het nieuwe Koninkrijk der hemelen (dat start in het 1000jr (Messiaanse) Rijk) voor aan Zijn 
discipelen! Behalve de Bergrede heeft Jezus nog vier redevoeringen gehouden die steeds vooruitwijzen naar het komende Koninkrijk 
het 1000jr Messiaanse rijk (T407): 
- Matth 10: de redevoering aan de discipelen bij “de uitzending van de twaalven”; 
- Matth 13: de gelijkenissen over het Koninkrijk; 
- Matth 18: de gezindheid die Jezus van de discipelen verwacht; 
- Matth 24 en 25 de rede over “de laatste dingen”. 
 
T263 Matth 5: 3   armen van geest 

Je staat met legen handen voor God. Je hebt niets en bent dus arm! Zij die dat erkennen voor God, beërven het Koninkrijk. 

T264 Matth 5: 13   zout der aarde 

Zout geeft smaak en het voorkomt bederf. Zo zijn Gods kinderen de “smaakmakers” van deze wereld! (Lees ook T348) 

T265 Matth 5: 30   hak hem af 

Wat hier staat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar Jezus wil aangeven dat je beter “verminkt” in Zijn Koninkrijk kunt komen, dan 
helemaal in tact, maar in zonde sterft en de eeuwigheid in de duisternis moet doorbrengen. 

T266 Matth 11   Johannes is de Elia die komen zou 

De profeten van de wet reikten tot aan de komst van Johannes. Johannes is dus de grens van het OT en het begin van het NT. Lees 
T251 en T258. 

T267 Mark 3: 29   zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven 

Dit betekent: iemand die Jezus afwijst wordt geoordeeld. Jezus is als Mens naar de wereld gekomen. Na Zijn hemelvaart is de Heilige 
Geest aan ons gegeven en wil Jezus in je wonen! Jezus en daarmee de Heilige Geest afwijzen, word je dus nooit vergeven! In dit 
gedeelte werd Jezus immers afgewezen omdat hij demonen uitdreef en dat zou doen in opdracht van een onreine geest. Jezus/de 
Heilige Geest werd vergeleken met een onreine geest; daarmee werden Jezus en de Heilige Geest afgewezen! Als je weigert de Heilige 
Geest (en daarmee ook Jezus) in je leven toe te laten, dan zal je verloren gaan. In dat geval is er dus geen vergeving meer….. Lees ook 
T411. 
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T268 Luk 11   Jona als teken 

Zoals Jona een teken was voor Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken zijn voor Zijn generatie. Hier zien jullie Iemand die meer is dan 
Jona! Jona verbleef drie dagen in het binnenste van de grote vis; zo zal Jezus drie dagen in het graf zijn om daarna op te staan. 

T269 Matth 12: 38-42   de Farizeeën vragen een teken 

Hier staat expliciet dat het volk ondanks alle tekenen NIET in Jezus geloofden! (Lees Joh 12) Jezus zegt dat Jona drie dagen in de vis zat. 
Zo zal Jezus drie dagen in de aarde/in het graf doorbrengen na Zijn kruisiging. Dat is al in Ps 16 : 10 voorspeld. Lees ook Hand 2: 27. 

T270 Luk 8: 2   Maria van Magdalena 

Dit is Maria van Magdalena die o.a. ook in Matth 27, Mark 15, Luk 24 en Joh 20 genoemd wordt. 

T271 Matth 14: 25   Jezus loopt over het water 

Het water, de zee, staat voor het dodenrijk. Door er over heen te lopen geeft Jezus aan dat Hij de macht heeft over leven en dood. Lees 
ook T117, T135, T143 en T412. 

T272 Matth 16: 18 en 19 (Markus 8) op deze petra bouw ik Mijn Gemeente. Petrus ontvangt van Jezus de sleutels van het 
Koninkrijk van de Hemelen: 

Deze twee verzen zijn heel cruciaal. De rooms-katholieke leer is er namelijk voor een belangrijk deel op gebaseerd. Deze toelichting 
licht twee zaken toe: 
1. Wie wordt met deze “petra” bedoeld? 
2. Wie bezitten de sleutels die toegang geven tot “het Koninkrijk Gods”. 
 
Ad 1: heel essentieel is de context van deze verzen. In de verzen 16 en 17 belijdt Petrus “U bent de Christus, de Zoon van de Levende 
God”. Jezus zegt dan dat Petrus dat kon zeggen omdat de Vader hem dat openbaarde. In de Bijbel is er op meer plekken sprake van een 
petra, van een rots. Lees daartoe bijvoorbeeld Ps 18: 3, Ps 94: 22, Deut 32: 4, 1 Sam 2: 2, Ps 19: 15 en Jes 44: 8. In al deze teksten wordt 
met deze rots de Here God of Jahwe bedoeld. Dus nooit een mens! Ook de rots, “deze petra”, in Matth 16 is niet een mens.  
In de gelijkenis van Luk 6: 48 is er sprake van de bouw van een huis waarvan het fundament op de rots gebouwd wordt. De ondergrond 
waarop het huis gebouwd wordt bepaalt wat voor soort fundament noodzakelijk is. De apostel Paulus schrijft in Ef 2: 19-22 “gij zijt 
huisgenoten van God; gebouwd op het fundament (dat is: op de leer/onderwijzing) van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus 
Zelf de “hoeksteen” is. De hoeksteen is de meest essentiële steen om het hele gebouw te dragen en in stand te houden! In Matth 16: 
18 wijst Jezus daarom op Zichzelf en niet op de mens Petrus! Jezus - de Zoon van de Levende God - is de rots waarop de Gemeente 
wordt gebouwd. De bijzondere hoeksteen die het Godsgebouw, de Gemeente, bevat is dus Christus zelf!  Lees ook 1 Kor 3: 11 “want 
niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus”. Samengevat wordt “de Gemeente” gezien als 
bouwwerk van God, een volmaakt gebouw waarvan:  
- Jezus Christus de grondslag, de hoeksteen, de rots is!  
- De prediking (de leer) van de apostelen en profeten het fundament vormen dat rust op Christus de hoeksteen.  
- De gelovigen in Christus samen de (levende) stenen vormen. 
- Alles is samengevoegd in Christus (Ef 2: 21). 

Tenslotte: in het Grieks staat er: “gij zijt “petros” (dat is manlijk en betekent steen of rotssteen) en op deze “petra” (dat is vrouwelijk en 
betekent ook rots) zal ik Mijn Gemeente bouwen”. Vertaald staat er: “jij bent Petrus; op deze rots (dat is dus zoals hiervoor is 
aangegeven Jezus de Zoon van de Levende God) zal ik Mijn Gemeente bouwen”. Omdat het de vrouwelijke vorm is wijst deze rots ook 
naar “de Bruid” waarvan de Gemeente een verwijzing naar is. Lees ook T339-1, T406 en Bijlage 14. 

Ad 2: In Op 1: 18 staat dat Jezus de sleutels van leven en dood heeft; dat is de hoogste macht die er is!! De belijdenis van Petrus is zo 
belangrijk dat Jezus op grond van dát getuigenis, aan Petrus de sleutels overhandigt die toegang geeft tot Zijn Koninkrijk. Dat houdt in 
dat Petrus en later ook de andere discipelen (Matth 18: 18) en ook wij gelovigen, de macht hebben om mensen de Blijde (Goede) 
Boodschap te vertellen; daarmee kunnen we iedereen de toegang bieden tot het eeuwig leven, Gods Koninkrijk; enige voorwaarde is 
dat zondige mensen zich bekeren tot Christus en Zijn werk aan het kruis aanvaarden als redding voor hun zonden en ongerechtigheden. 
Daarmee bieden we de sleutel aan die toegang geeft tot God, wat mensen de vrijheid geeft en dus “losmaakt” van de zonde en hen dus 
“ontbindt”!! Wat een macht is ons gegeven. 

T273 Matth 17: 3   Mozes en Elia verschijnen 

Mozes is het teken van de wet (Ex 20) en van het graf (Deut 34: 6). Elia is het teken van de profeten en van de Opname (2 Kon 2: 11). 
Wanneer zij weer weg zijn zien de discipelen alleen nog Jezus. Dat betekent dat Christus bij Zijn komst naar deze wereld in Zichzelf de 
wet en de profeten heeft vervuld. Lees T363. In vers 4 stelt Petrus voor om drie tenten op te zetten: voor de Heer Jezus één en ook 
voor Mozes en Elia elk één. Petrus herkent hen dus ondanks dat hij hen nooit heeft kunnen zien omdat Mozes en Elia al lang waren 
overleden. Deze geschiedenis toont daarmee ondubbelzinnig aan dat er in het hiernamaals “herkenning” zal zijn. We zullen eens zowel 
alle Bijbelse “broers en zussen” als onze geliefden die ons zijn voorgegaan weer zien en herkennen! Lees ook T412.  
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T273-1 Matth 20: 25   de groten macht over hen uitoefenen 

In dit vers geeft de Heer Jezus al aan wat we hedentendage zien gebeuren. Het zijn de “groten der aarde” die inmiddels de feitelijke 
macht over de mensen uitoefenen. Het is een verwijzing naar de hedendaagse Big Tech, Big Pharma, Big Money en Bid Data; maar ook 
naar globalistische organisaties zoals het WEF, de WHO, de VN en de talloze NGO’s (Niet-gouvernementele organisaties). Deze 
megalomane Bedrijven en deze globalistische instellingen - waarvan de bestuurders NIET langs democratische processen door de 
bevolking zijn gekozen - oefenen in de laatste dagen de macht en invloed uit over de regeringen en over de volken van de wereld. Het 
is heel opvallend dat vrijwel alle leiders van de (westerse-)wereld, maar ook de Paus als leider van het Vaticaan, dezelfde besluiten 
nemen, dezelfde woorden spreken en dezelfde doelen realiseren.  

In Lukas 22: 25 worden deze “groten der aarde” aangeduid als “weldoeners”. Hun doelen en hun handelen lijken namelijk heel mooi en 
heel “duurzaam” en in het belang van de mensheid; deze doelen (SDG’s) staan beschreven in de zgn. “Agenda 2030”. Ten diepste 
hebben deze 17 SDG’s echter de bedoeling om de schepping zoals God die gemaakt heeft te ondermijnen en om de controle te gaan 
uitoefenen over de mensen. Dit is exact wat de satan al vanaf het begin van de schepping probeert en waar hij - beseffende dat zijn tijd 
kort is - in een soort van eindsprint mee bezig is. Daartoe heeft satan de leiders van deze wereld in zijn macht en maakt via hen de weg 
gereed voor “de wetteloze”, de antichrist die in de 7 jaar van verdrukking de macht over deze aarde zal uitoefenen en waarbij de 
mensen alleen nog met zijn merkteken kunnen kopen en verkopen (Op 13: 18). Lees meer hierover in T25, T216, T393 en T402.  

T274 Matth 21   ezelsveulen 

Lees Zach 9:9 waar al voorzegd wordt dat Jezus op een ezel zal rijden. 

T275 Matth 22: 37-40   heb uw naaste lief en God boven alles 

In het oude testament heeft het volk Gods instructies gehad. De zgn “wet van Mozes”. Bij elkaar zijn dat 613 instructies. Jezus geeft 
met deze 2 geboden “heb uw naaste lief” en “God boven alles” de intentie van God weer van al deze instructies. 

T276 Luk 14: 18   verontschuldigingen om niet te komen op het feest 

Verzin geen smoes om niet tot Jezus te gaan… Veel mensen doen dat helaas en weigeren om zich aan Jezus over te geven cq. zich te 
bekeren. 

T277 Luk 15: 18-19   verloren zoon erkent schuld 

De zoon komt op dat moment tot zichzelf en ziet zijn toestand onder ogen. Zo moeten wij ook eerst onze eigen toestand onder ogen 
komen; daarna mogen en kunnen we tot God de Vader gaan en ons naar Hem keren. Dan mogen we verzoening voor onze zonden - 
voor onze verloren toestand - ontvangen. 

T278 Luk 16   Abraham zei: zij hebben Mozes en de Profeten, laten ze naar hen luisteren 

Met dit verhaal laat Jezus zien dat er na de dood een moment komt waarin een oordeel zal plaatsvinden. Dit oordeel brengt vervolgens 
een eeuwige scheiding van de rechtvaardigen; dat zijn zij die het goede hebben gedaan. Dat zijn zij die hun keuze voor Christus hebben 
gemaakt en hun zonden hebben beleden en verlost zijn door Zijn bloed en verzoening voor hun zonden hebben gekregen en aanvaard! 
Zij die Jezus afwijzen zijn de goddelozen. Wanneer de doden zullen opstaan, gaan de rechtvaardigen naar de plaats van gelukzaligheid; 
de goddelozen gaan naar de plek van rampzaligheid (lees ook Joh 5: 28-29). Zij zullen dat bovendien beiden heel bewust beleven! Voor 
wat betreft “de opstanding van de doden”, “het Messiaanse Rijk” en “de momenten waarop de mensen geoordeeld zullen worden”: 
lees de uitgebreide toelichtingen T407, T411 en T412. 

T279 Luk 18   laat de kinderen tot Mij komen 

Een kind is open, onbevangen, wil ontdekken en vertrouwt op zijn vader en moeder. Volwassenen zijn vaak eigenwijs en willen zélf 
bepalen wat ze doen en laten. Daarom vergelijkt Jezus volwassenen met een kind en adviseert ons om als een kind te worden: geef je 
over aan Jezus en vertrouw op Hem. 

T280 Matth 24   laatste dingen – einde van de wereld 

De toelichtingen 280, 282 en 283 zijn mede gebaseerd op “Leven we werkelijk in de eindtijd” van R Liebi. Met “de laatste dingen” of 
“het einde van de wereld” wordt bedoeld wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. De toekomst die Jezus daarna uitlegt beslaat echter 
twee perioden. Deze twee perioden legt Jezus uit aan de hand van de vier vragen die de discipelen stellen: 
1. wanneer wordt de tempel verwoest? (Matth 24: 3; Mark 13: 4 en Luk 21: 7);  
2. wat zal het teken zijn dat de tempel zal worden verwoest? (Luk 21: 7); 
3. wat is het teken van Jezus’ (tweede) komst? (Matth 24: 3; Mark 13:  4);  
4. wat is het teken van de voleinding van de wereld/van de eindtijd? (Matth 24: 3; Mark 13: 4). 
De vragen 1 en 2 over de verwoesting van de tempel, verwijzen naar de periode van Jezus’ dagen. Lees T282. 
De vragen 3 en 4 over de wederkomst van Jezus, verwijzen naar de periode in de eindtijd. Lees T283. 

 
T281 Matth 24   toelichting op de verzen 5 en 6 

Vers 5: “velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: ik ben de Christus”. Heel expliciet staat er “Christus”. De naam van de Heer 
Jezus wordt in de laatste dagen zorgvuldig vermeden. Deze valse Christussen (Messiassen) zullen namelijk de Heer Jezus als verlosser 
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en als Zoon van God loochenen. De zonde wordt weg geredeneerd en in plaats daarvan wordt aangeven dat in ieder mens iets goeds zit 
en dat iedereen wel in de hemel komt als je maar goed leeft en “iedereen het zijne geeft”. Ieder mens is ten diepste zijn eigen god en 
zo wordt de Bijbelse leer ter zijde geschoven. Wat overblijft is dat Jezus een “goed mens” was en dat we daar veel van kunnen leren 
(een soort van Gandhi). Dit is wat hedentendage in veel kerken wordt verkondigd. Maar dat Hij de Zoon van God was, gestorven aan 
het kruis voor onze zonden, daarna weer is opgestaan en dat Hij terugkomt om de gelovigen, de rechtvaardigen, op te halen in de 
Opname, wordt als een sprookje verklaard. Op deze manier vindt steeds meer de misleiding plaats van binnenuit de kerk. 

Vers 6: “al deze dingen moeten gebeuren”: Lees wat er in Jes 46: 10 staat, namelijk dat God alles van tevoren weet en bepaalt! Lees 
T183. Lees ook in deze context Hand 4: 28 waar Petrus en Johannes uitleggen dat de dood van Jezus aan het kruis is gebeurd volgens 
een raadsbesluit van God waarin Hij van tevoren bepaald had dat dit MOEST gebeuren.  

T282 Luk 21: 20 – 24   Jeruzalem omsingeld en vertrapt 

Dit is reeds historie en heeft plaatsgehad in 69 na Chr. In dat jaar is de omsingeling begonnen door de Romeinen. Veel Messias 
belijdende Joden hebben toen ingezien dat hun periode overeenkwam met wat in Lukas 21: 20 stond en zijn toen ook gevlucht naar de 
bergen van de westelijke Jordaanoever. In het gebied van Dekapolis hebben ze zich toen in veiligheid gebracht en werden daar door 
koning Agrippa II opgenomen en beschermd. Lees ook T386. In 70 na Christus zijn Jeruzalem en de tempel verwoest en zijn de Joden 
uiteen gedreven. In de honderden jaren daarna zijn de Joden over alle vijf continenten verstrooid geworden. 
 
T283 Matth 24: 8   al die dingen zijn nog maar een begin 

Deze periode moet nog plaatsvinden. Jezus bedoelt hier de tijd vlak voor Zijn tweede komst naar deze aarde. Deze zichtbare tweede 
“wederkomst” wordt beschreven in onder andere Zacharia 12 tm 14 waar staat dat Hij Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg. De 
periode die Jezus hier beschrijft is enerzijds de periode die vooraf gaat aan de Opname van de Gemeente en anderzijds de periode van 
de zogenaamde “laatste (70ste) jaarweek van Daniël” of “de Grote Verdrukking”. Deze 70e jaarweek is verder toegelicht in T406.  

Jezus beschrijft in Matth 24 en Mark 13 heel nauwkeurig de ontwikkelingen maar het is nog niet het einde! In de verzen 37 tm 39 wijst 
Jezus naar de “dagen van Noach”. Iedereen deed de dagelijkse dingen: eten, drinken, trouwen; niets mis mee, maar niemand had oog 
voor de vreselijke zonde in de wereld. De boodschap van redding en hoop door Noach en de plaats die er voor hen was in de ark sloeg 
men in de wind. Lees ook T17 en T18. Dat is ook exact wat er in de huidige wereld plaatsvindt en het is als met de weeën van een 
barende vrouw: het wordt steeds erger. Lees bijvoorbeeld ook de geschiedenis in Exodus (T53) waar verhaald wordt van de 
onderdrukking van Israël door de Farao van Egypte: God die hen bevrijdt door Mozes en Aäron en plagen brengt over Egypte. Deze 
plagen worden ook steeds erger. In onze dagen zien we enorme misleidingen en afval van het geloof. Daarnaast natuurgeweld dat  
toeneemt. Denk aan de uitbuiting van de aarde of - heel recent - de plagen door sprinkhanen in Afrika en de enorme branden in 
Australië….. of de ziekten waar de mens (nog) geen antwoord op heeft…… Langzaam maar zeker voert God ook de chaos over de aarde 
op om de mensheid te waarschuwen voor het naderende onheil en om “de mens” op te roepen om zich tot God te bekeren en om het 
reddende werk van Jezus aan het kruis van Golgotha te aanvaarden! Hierna een opsomming van de toenemende weeën… : 
- oorlogen in de afgelopen eeuw. Oorlogen waren er altijd al, maar in de afgelopen eeuw zijn er twee wereldoorlogen geweest waar 

alle vijf continenten bij betrokken waren…. Daar vóór nooit op die schaal…. En ook het gebruik van de wapens wordt steeds 
heftiger. In de eerste wereldoorlog voor het eerst chemische wapens en in de tweede wereldoorlog zijn er twee kernbommen 
gebruikt….. Recent de oorlog in Syrië en in Oekraïne en de dreiging van China tegen Taiwan. Ook de constante oorlogsdreiging van 
Iran tegen Israël; de coalitie zoals die in Ez 38 staat vermeld zie je ook steeds meer vorm krijgen (lees ook T213). Enz, enz.. 

- Ziekten zoals kanker of ALS. Ook steeds vaker epidemieën waarvan de ernst in alle hevigheid toeneemt: Russische griep, Spaanse 
griep, Pest, Cholera, Ebola, Tuberculose, AIDS. Ernstige aandoeningen door roken en overgewicht. Enz, enz.. Allen veroorzaken 
honderden miljoenen slachtoffers. Wat te zeggen van de vreselijke dier-ziekten die ook steeds meer voorkomen….. 

- Verder nemen ook alle andere genoemde tekenen – in steeds toenemende frequentie! - in alle hevigheid toe:  
o overal ter wereld zijn brandhaarden van revoluties en onlusten. Let ook op de recente onrust in veel (Europese) landen door 

energietekorten en de daardoor sterk oplopende inflatie. Armoede dreigt!  
o Hongersnoden zijn aan de orde van de dag en nemen in omvang toe. Voedselverspillingen in het westen en schrijnende 

tekorten elders op de wereld. Zie ook het vorige punt waardoor enorme armoede, honger en onrust het gevolg zal zijn. 
Allemaal zaken waar de Heer Jezus zijn discipelen al voor waarschuwt in dit Bijbelgedeelte!  

o Natuurrampen zoals aardbevingen, (bos)branden, overstromingen en tsunami’s komen steeds vaker voor, met alle gevolgen 
van dien zoals bijvoorbeeld de kernramp in Fukushima in Japan.  

- De verschrikkelijke dingen die hier voor zijn beschreven worden in de laatste jaren nog “aangevuld” met o.a. vreselijke 
moslimterreur-aanslagen. Veelal ingegeven door een diepe haat tegen Christenen en tegen het Joodse volk en de wens om Israël 
van de kaart te vegen… 

- De morele afval in het westen. Denk aan: 
o de seksuele revolutie en de drugs- en vele andere verslavingen. 
o Steeds meer leugens en misleiding al dan niet via de macht van de Big-Tech bedrijven en de farmacie. 
o Het door God ingestelde huwelijk is niet meer van deze tijd. Man en vrouw moet vervangen worden door “gender-neutraal”. 
o Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag met tot gevolg dat veel jonge kinderen onzeker zijn en niet weten waar ze bij 

horen.  
o Ongeboren baby’s worden reeds in de moederschoot geaborteerd en veel overheden hebben dit “recht van de vrouw” reeds 

wettelijk “geregeld”. Zelfs politieke partijen met een (voorheen…) Christelijke signatuur werken hier aan mee…… 
o Veel gevallen van ontucht met kinderen - pedofilie. 
Lees ook 2 Tim 3. Hier worden 19 tekenen opgesomd die deze teloorgang van de mens al aankondigt. T351.  
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- Christenvervolging: ze zullen je doden en onderdrukken en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn naam. 
Wereldwijd zullen Christenen steeds meer onderdrukt worden; overheden zullen gelovigen dus verboden opleggen. Denk heel 
recent aan de beperkende maatregelen die de overheden bij de Covid-19-crisis hebben opgelegd: Christelijke-bijeenkomsten 
werden afgeraden of zelfs verboden. Dit is een directe aanval van satan op de Gemeente van God! In de nabije toekomst zal dit 
naar verwachting veel erger worden….. Christenen worden steeds meer naar de rand van de samenleving geduwd. In de recente 
eeuw is er een massale geloofsafval geweest als gevolg van de Christenvervolgingen met al zijn beperkende maatregelen zoals in de 
toenmalige SovjetUnie en heden ten dage nog in Noord Korea, China en in vele Islamitische landen. 

- Massale vrijwillige geloofsafval: velen zullen struikelen en er staan veel valse profeten en valse messiassen op die de mensen 
verleiden. Vandaag zie je deze enorme ver- en misleiding (leugens!!) via de media tot je komen! Reeds sinds de midden zestiger 
jaren in de twintigste eeuw is er in het westen een massale vrijwillige geloofsafval gaande! Bijbelse waarheden worden geloochend. 
De mens is van God los! Lees Luk 18: 8 waar Jezus Zelf vraagt “als Ik kom, zal Ik dan het geloof nog op aarde vinden?” T351 en T376. 

- Pas wanneer het goede nieuws aan alle volken in de wereld is verkondigd: DAN…. zal het einde komen. Dit betreft de grote en 
laatste opwekking die tijdens de Grote Verdrukking plaatsvindt (dus NA de opname!). Het zijn de gelovigen die niet voor de 
antichrist hebben gebogen en zijn onthoofd. Deze gelovigen staan genoemd in Op 6: 9 en 10 en in Op 20: 4. Let op dat er staat dat 
het aan alle “volken” zal zijn verkondigd. Het evangelie is dus voor ieder volk beschikbaar. Het betekent overigens dat het evangelie 
niet per definitie ieder individu ook daadwerkelijk heeft bereikt. Ieder individu zou het echter wel hebben kunnen horen.  

 

T284 Matth 24: 32   vijgenboom 

De vijgenboom is het beeld van Israël. Het uitlopen van de takken en de bladeren die aan de vijgenboom komen is een “teken” waar 
Jezus naar verwijst. Lees ook T1, T190 en T191. Het “teken” van de vijgenboom is de vestiging van de staat Israël in 1948; daarmee is 
het volk weer terug in het land dat hen toebehoort. In 1967 is vervolgens Oost-Jeruzalem veroverd en behoort het tot het “hartland” 
van Israël. Daarnaast zijn in de afgelopen tientallen jaren steeds meer Joden gaan geloven dat de gekruisigde Jezus de beloofde Messias 
is! Dit zijn heel belangrijke ontwikkelingen in de verwachting van de wederkomst van Christus! In Matth 24 noemt Jezus nog een ander 
“teken”; Hij spreekt namelijk over “de in aantocht zijnde zomer” waarbij Hij doelt op Zijn Messiaanse Rijk van 1000jr. Lees ook Luk 21: 
29-31 en Ez 36: 33-35. Niemand weet die dag. Ook de Zoon en de engelen niet. Alleen de Vader. Lees ook 1 Thess 5 en 2 Tim 3 waar 
zaken beschreven zijn over de “tekenen” van het einde. Lees T351 en Bijlage 3.3. In Luk 21: 29 staat “Kijk naar de vijgenboom en naar 
alle bomen”; deze “alle bomen” verwijzen naar de landen/naties die met Israël een vredes-verbond zullen sluiten zoals aangegeven 
staat in Dan 9: 27. De recente zgn. “Abraham-akkoorden” lijken daar een begin van te zijn…. 

T285 Matth 24: 37   Mensenzoon – Zoon des mensen 

Lees Dan 7: 13 waar ook gesproken wordt over Jezus als zijnde “de Mensenzoon”. Lees ook T294. 

T286 Matth 25   dwaze meisjes 

Dit wijst vooruit naar het moment dat Jezus Zijn bruid, Zijn Gemeente, komt ophalen. Dit is het moment van de Opname zoals 
aangegeven in 1 Kor 15 en 1 Thess 4 en 2 Thess 2. T334, T346 en T406. Lees ook Bijlage 9. 

T287 Joh 11   Maria 

Het is Maria die in hoofdstuk 12 genoemd is, die Jezus zalft. 

T288 Joh 11: 35   Jezus weent 

Dit is de kortste tekst van de Bijbel……. 

T289 Matth 26: 28   het bloed van het verbond 

Dit nieuwe verbond slaat op de belofte die reeds aan Abraham is gegeven in Gen 12. Jezus - rechtstreekse afstammeling van Abraham - 
is dus de beloofde zegen voor alle geslachten (de “velen”).   

T290 Joh 13   en het was nacht 

Wat Judas van plan was te doen kon het daglicht niet verdragen. Lees ook T46 de punten 3 en 4. 

T291 Joh 14   in het huis van Mijn Vader zijn vele woningen 

Joh 14: 1-4 maakt duidelijk dat het Vaderhuis de plek is waar de gelovigen, de “rechtvaardigen”, naar toe gaan NA de Opname. Lees 
over dit moment in 1 Kor 15: 46 - 53 en 1 Thess 4: 16 - 18. T334 en T346. In Ez 28 wordt dit ook het hemelse Eden genoemd, de 
woonplaats van God. T207. Tijdens de Opname worden het lichaam en de geest weer verenigd en vormen ze het nieuwe verheerlijkte 
lichaam!! Lees ook T347 en T412. Het aardse lichaam wordt dan veranderd in het geestelijke lichaam. De aarde wordt dan verruild voor 
de hemel! In volgorde van tijd zegt Jezus in Joh 14: 
1. Ik ga heen om u een plaats te bereiden; 
2. daarna kom Ik terug; 
3. dan zal Ik u tot Mij nemen; 
4. en zult u zijn waar Ik ben. 
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Tot dat moment van de Opname zullen gestorven christenen/rechtvaardigen “in ruste” zijn en is hun geest in de 
geborgenheid/gedachten van Jezus. Lees ook T300. Jezus verwijst ook naar de tempel van Herodes in Joh 2:16. Deze tempel had ook 
veel kamers voor de priesterdienst van de Levieten. De tempel kende namelijk veel ruimten; lees daartoe 1 Kron 28: 11 en Ez 41: 6-11 
en Ez 42: 1-14. In deze gedeelten wordt de tempel van Salomo beschreven met de vele kamers voor de Levieten.  

Hierna volgt een aantal korte kenmerken van het Vaderhuis en het verblijf er in. 

Wonen: zo zullen de gelovigen in de toekomst, wanneer ze bij God in het Vaderhuis komen, bij God wonen. Dus niet even logeren, 
maar echt wonen! In Op 21: 3 staat dat Gods woonplaats, Gods tent, bij de mensen zal zijn! 

Dienen en eren: we zullen God dienen en de priesterdienst vervullen om God te eren, lof te prijzen en Hem te aanbidden. Lees ook 1 
Petr 2: 5 waar geschreven staat dat we bedoeld zijn voor “een heilig priesterschap” en de beschrijvingen in Openbaring zoals in 1: 6; 5: 
10 en 22: 3 “en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen”. Heel het boek Openbaring spreekt over de verering van “het Lam” en de 
Vader. Lees bijvoorbeeld Op 5: 8-14: “samen met de engelen en met de oudsten zal elk schepsel in de hemel het Lam dankzeggen en 
Hem eren”. Lees ook Op 19: 1-7: “een grote menigte in de hemel zegt “halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij 
aan de Heere onze God”; en even verder “loof onze God, al Zijn dienstknechten en die Hem vrezen, kleinen en groten”; “laten we blij 
zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven”. Kortom: we zingen en musiceren wat af!  

Rust en vrede genieten: het is zoals in Op 14: 13 staat: “gelukkig zijn de doden die in de Heer sterven! In de eeuwigheid zullen de 
gelovigen dus “woning maken” bij de Vader en de Zoon en in volkomen vrede, rust en harmonie God dienen. En, zoals in Op 21: 4 staat, 
er zal geen rouw, dood, tranen en pijn meer zijn. Er is geen vervolging en geen verdrukking meer! Dít hemelse Eden overstijgt het 
aardse Eden veruit en is het ultieme vooruitzicht van de gelovige! Eden betekent dan ook: “gelukzalige verrukking”. 

We zullen stralen: in Matth 13: 43 staat dat de rechtvaardigen zullen stralen als de zon. Dit stralen is niets anders dan de 
weerspiegeling van de heerlijkheid van Christus zelf, Zijn Sjechinah.  

Geloven wordt aanschouwen: de gelovigen zullen dus de heerlijkheid, de Sjechinah, van God aanschouwen. We zullen Hem, zoals in 1 
Joh 3: 2 staat, zien zoals Hij is en aan Hem gelijk zijn. We zien Hem, van aangezicht tot aangezicht aldus 1 Kor 13: 12, en volgens Op 22: 
4 zal Zijn Naam op ons voorhoofd staan. God de schepper blijft natuurlijk wel God; we zullen dus nooit Hem ten diepste kunnen 
evenaren, ook al krijgen we een verheerlijkt lichaam. We zullen altijd Zijn onderdanen blijven! 

Met Hem eten: eten, maaltijd houden, is het beeld in de Bijbel van intimiteit. Intimiteit met God de Vader en met God de Zoon. 
Gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon en met elkaar! In Op 2: 7 staat dat wie overwint zal te eten krijgen van de boom 
van het leven (dat is Jezus) die in het paradijs van God is. Lees verder Op 19: 9: zo zullen we geroepen worden om het avondmaal van 
de bruiloft van het Lam te vieren. In de viering van het aardse avondmaal mogen we als Christenen reeds nu al deze intimiteit met God 
vieren wanneer we dit gedachtenismaal met elkaar genieten; lees ook 1 Kor 10: 14-21. 

Ons vooruitzicht: op aarde, in de tegenwoordige wereld, hebben we van alles gedaan, beleefd, ervaren. Van muziek tot studie; van 
werk tot hobby, van huis tot auto, van vakantie tot sport, enz… enz…. Dat alles is maar een “voorproefje” van wat we in de eeuwigheid 
in het Vaderhuis zullen ervaren. Het zal er allemaal wéér zijn. Onze aardse ervaringen zijn niet tevergeefs! Het zal echter alleen veel 
completer en veel mooier en veel rijker worden dan wat we ons met de huidige menselijke beperkingen kunnen voorstellen. Beschouw 
het zo dat je op aarde de bloembol bent en in het Vaderhuis de uiteindelijk prachtige veelkleurige bloem…. Heb je in dit leven veel 
moeite, pijn en zorgen; heb je honger of dorst: in het Vaderhuis, in het hemelse Eden, is deze ellende voorbij! Heb je daarentegen veel 
talenten gekregen en mag je die benutten en genieten van de aardse zegeningen: in het Vaderhuis zal het nog oneindig veel mooier en 
completer zijn!  Voor een ieder geldt: wat een toekomst; wat een vooruitzicht! In het Vaderhuis zullen we eindelijk volkomen op onze 
plek zijn. Ons volkomen thuis! Het ultieme Eden (Ez 28) bij de VADER en bij de ZOON!! Tenslotte: het gaat er uiteindelijk niet eens zo 
zeer om wáár, maar met WIÉ je de eeuwigheid zult delen! Wanneer je op deze vraag nog geen antwoord weet, lees dan aandachtig het 
hele Johannes-evangelie….. Lees meer in “Het Paradijs” van WJ Ouweneel. 

T292 Joh 17   eeuwig leven 

Eeuwig leven is in deze context de “intimiteit met God”, de “relatie die je met God mag hebben”. 

T293 Joh 17   voor de wereld er was 

Jezus geeft hier heel expliciet aan dat Hij er al was van vóór de schepping. Lees ook T154. 

T294 Matth 26: 64   de Zoon des mensen 

Hier verwijst Jezus naar wat over Hem in Daniël 7:13 geschreven is als zijnde de Mensenzoon! Waar sprake is van de Mensenzoon, of 
de Zoon des mensen, dan is er altijd sprake van oordeel en gericht. Lees ook T285. 

T295 Matth 26: 65   de hogepriester scheurt zijn kleed 

Lees ook de toelichting bij Ex 39 waar verwezen wordt naar de voorschriften over het scheuren van de kleding van de (hoge-)priester in 
Lev 10: 6 en 21: 10. Lees ook T66. 

T296 Matth 27   Petrus en Judas reactie op hun zonde 

Alhoewel Judas en Petrus dus beiden zondigen, kiezen ze een andere weg: Petrus huilt bitter, maar Judas pleegt zelfmoord. 
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T297 Matth 27: 12   Hij antwoordde niets 

Lees ook Jesaja 53 waar Hij genoemd wordt als “het Lam dat stom is voor Zijn scheerders en Zijn mond niet open doet”. 

T298 Matth 27: 25   “Zijn bloed over ons en onze kinderen” 

Dit vers wordt ook wel de “bloedtekst’ genoemd. Helaas is dit vers in vele vertalingen voorzien van het woordje “kome”. “Het bloed 
kome over ons en onze kinderen”…….. Dat woordje “kome” komt echter helemaal niet voor in de Griekse grondtekst. Met deze 
toevoeging echter is de “leer” gebaseerd (zowel de protestantse- als de katholieke-) dat het Joodse volk vervloekt zou zijn door God en 
zélf de schuld en de vloek over zich af heeft geroepen die de uitroeiing van de Joden tot gevolg heeft gehad. Het is vreselijk hoe ook 
velen die zich Christen noemen op grond van dit vers de vervolging van het Joodse (Gods) volk hebben gerechtvaardigd door de 
afgelopen 20 eeuwen heen. Vaak hoor je dat ook gelovigen de overtuiging hebben dat de Joden “krijgen wat ze verdienen”….; dat heeft 
een afschuwelijke climax gekregen tijdens de “Shoah”, de vernietiging door Hitler van het Joodse volk tijdens de laatste wereldoorlog. 
Hitler heeft letterlijk tegen zijn advocaat in 1938 gezegd dat híj wellicht deze vloek moest uitvoeren. Ook nu nog wordt deze tekst 
gebruikt als rechtvaardiging van het antisemitisme. Vreselijk! Vreselijk! 

Het was een groep Joden (misschien een paar honderd man) die reageert op Pilatus’ handelen en op zijn conclusie dat Jezus niets 
verkeerd heeft gedaan. Hij wast dus zijn handen in onschuld. Pilatus geeft daarmee aan dat hij niet verantwoordelijk wil zijn voor Jezus’ 
dood omdat Hij in zijn ogen onschuldig is. Met de reactie van de bevolking “Zijn bloed over ons” zeggen ze niets anders dan : “als jij 
Pilatus de verantwoordelijkheid niet wilt nemen, dan nemen wij wel de verantwoordelijkheid op ons mocht Hij toch onschuldig blijken 
te zijn.”… Dit is ook precies wat Petrus bedoelt als hij een menigte Joden toespreekt in Hand 3 waar hij uiteindelijk in vers 15 aangeeft 
dat het volk “de Vorst van het leven heeft gedood, maar die God uit de doden heeft opgewekt”. De bevolking roept dus geen vloek 
over zich af, maar ze willen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het vonnis van Zijn dood. Niets meer en niets minder! Het zou 
ook heel bizar zijn als een groep mensen (en daarmee slechts een heel klein deel van het totale volk….) dit roept en dat vervolgens de 
Joden van alle tijden en generaties worden gestraft voor deze woorden van vers 25. Dat gaat rechtstreeks in tegen wat God zelf in Zijn 
wet, de Thora, leert in Deut 24: 16: “de vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen; de kinderen mogen niet ter 
dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood worden gebracht”. Alleen al op grond van dát 
principe is er geen sprake van een “vloek” over alle Joden vanwege de dood van Christus. Jezus heeft Zelf na Diens opstanding uit de 
dood NOOIT een enkele verwijzing gemaakt dat zijn volk hier voor zou worden gestraft. Zijn bloed leidt niet tot een “eeuwig 
verdoemenis” voor het Joodse volk. Integendeel: Jezus’ bloed leidt tot verzoening! Voor een IEDER die dat wil. Dus ook voor het Joodse 
volk! Nergens in het nieuwe testament worden de Joden van Jezus’ generatie schuldig verklaard aan de dood van Jezus; dus ook niet 
dat de Joden van alle eeuwen daaraan schuldig zijn. 

De hogepriester Kajafas profeteert (onwetend) met de woorden uit Joh 11: 49 – 52 “dat het nuttig is dat één mens sterft voor het volk, 
in plaats van dat het hele volk verloren gaat”. Jezus’ dood was juist ten nutte van Zijn volk en voor allen die Jezus aannemen. Lees ook 
T66 en T295. Daarna stond Hij ook nog op uit de dood. Jezus moest juist sterven, om daarna de dood - en daarmee de macht van de 
satan - te overwinnen. Jezus Leeft! Ook in Jesaja 53 wordt Jezus’ lijden en sterven al geprofeteerd. Nadat Jezus aan het kruis is 
geslagen, bidt Hij juist “Vader vergeef het hun (de Romeinen en de Joden) want ze weten niet wat ze doen”. De gedachte dat de 
woorden van vers 25 een vloek betreft wordt alleen al door dit gebed van Jezus ontkracht. De zogenaamde vloek is echter een 
buitengewoon listige dwaling van de satan; hij gebruikt deze list om zijn strijd - vanaf de schepping tot aan het einde toe - met God en 
dus met Gods volk te voeren. Lees daartoe ook de toelichting bij Gen 36 en Ef 6 over de strijd in de hemelse gewesten….. T46 en T343. 
Deze toelichting is mede gebaseerd op “Het bloed schreeuwt uit de aarde” van W Verwoerd. 

T299 Luk 23: 31   het groene hout versus het dorre hout 

En passant wijst Jezus dus in zijn lijdensgang vooruit naar de Grote Verdrukking (T406) die in Openbaring 12 beschreven staat! 

T300 Luk 23: 42-43   Uw Koninkrijk en het paradijs 

Hij vroeg Jezus: “denk aan mij wanneer U in uw Koninkrijk komt”. Jezus antwoordt: “Ik verzeker je: nog vandaag/heden zul je met Mij in 
het paradijs zijn”. Lees ook T412. 

Koninkrijk op aarde: als Jood verwachtte de misdadiger Jezus’ Koninkrijk op aarde en daarmee verwijst deze passage naar het komende 
“Messiaanse Rijk”. De Heilige Geest heeft de ogen van de misdadiger dus geopend en daarom ziet hij in dat Jezus deze Messias is. Voor 
wat betreft het Messiaanse Rijk: lees daartoe de uitgebreide toelichting bij Op 20-22: T407. Het gebed van de misdadiger kan als volgt 
worden verwoord: “Jezus, als U eens zult terugkeren en Uw Koninkrijk aanvaardt, vergeet mij dan niet……laat mij dan ook uit de doden 
mogen opstaan en mijn erfdeel in Uw Messiaanse Koninkrijk ontvangen”. Deze zelfde verwachting van “het Koninkrijk op aarde” 
oftewel het 1000jr (Messiaanse) Rijk, lees je onder andere ook in: 
- Lukas 24: 21; waar de Emmaüsgangers zeggen; “en wij hoopten dat Hij (Jezus) het was Die Israël zou verlossen”…. 
- Handelingen 1: 6: zij die met Jezus samen zijn vragen Hem: “Heer zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 
 
Het Paradijs: gelet op de verwachting van de misdadiger - waarin hij dus uitziet naar het Messiaanse Rijk - is het Paradijs waar Jezus 
naar verwijst, de vooruitwijzing naar “Zijn Koninkrijk” op aarde dat 1000jr zal duren: het “Messiaanse Rijk”. Het Messiaanse Rijk is de 
situatie van de nieuwe hof van Eden: het nieuwe Paradijs. Daar is geen oorlog meer en mensen en dieren zullen weer in volkomen 
harmonie leven. Dat is reeds door Jesaja beschreven onder andere in de hoofdstukken 2 en 11. Het Paradijs dat Jezus hier noemt, is dus 
een toestand van NA de opstanding van de rechtvaardigen. Met Jezus’ antwoord geeft Hij tevens aan dat Hij hem niet zal vergeten! 
Want Jezus zal vanaf die zelfde dag (vandaag/heden) de misdadiger in Zijn gedachten houden. En dat is voor Jezus geen moeite: lees 
daartoe T411, waarin “het Levensboek van God” en Zijn gegevensverzamelingen staan beschreven! 
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Dat is voor ons een bemoediging! Zo zullen dus de geliefden die ons ontvallen zijn óók vanaf het moment van overlijden in Jezus’ 
gedachten zijn. Het Lichaam is begraven maar de geest is in Zijn hand geborgen, en zijn ze opgetekend in “het levensboek” en zullen ze 
schuilen en rusten onder Zijn vleugels. Dat is ook precies wat Paulus bedoelt in Fil 1: 23, waar hij zegt “dat bij Christus te zijn verreweg 
het beste is”. Jezus is dus per definitie “Het Paradijs”. Tot - bij de wederkomst van Christus - Hij de Gemeente komt ophalen (1 Kor 15 
en 1 Thess 4); op dat moment zal Hij de rechtvaardigen doen “ontslapen”. Lees ook T291 en T347. Hij zal ze opwekken en ze een nieuw 
lichaam geven. De geest en het nieuwe lichaam worden op dat moment weer verenigd en tezamen opgenomen om met Hem de 
“bruiloft van het Lam” te vieren (Op 19). Daarna zullen ze met Hem terugkeren en met Hem regeren tijdens het nieuwe Eden, het 
Messiaanse Rijk. Tenslotte zullen ze mee ingaan in de “nieuwe hemel” en de “nieuwe aarde”. Dát is het uiteindelijke doel: de Hof van 
Eden, het Paradijs, zoals God dat vanaf het begin bedoeld heeft!! Wat een vooruitzicht!! Lees ook T406 en T407. Lees meer in “Het 
Paradijs” van WJ Ouweneel. 

T301 Mark 15   het was het derde uur 

Toelichting op de uren berekening: De Joden delen de dag in tweeën in : 12 uur nacht en 12 uur dag. De dag begint altijd bij 
zonsopgang (dat is dus afhankelijk van de kalender steeds anders). Stel dat het 6 uur is als de zon op gaat: 

Dag=   6u 7u 8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u 

Joodse uren:     -   1e  2e  3e   4e    5e    6e    7e    8e    9e    10e 11e  12e  uur     

Wanneer het 6 uur is bij zonsopgang en Jezus wordt het 3e uur gekruisigd, dan is het dus 9 uur. Als Jezus dan het 9e uur sterft dan is het 
dus 15 uur. Als het rond de middag om 12 uur donker wordt en het 3 uur lang donker blijft dan klopt het dat Jezus aan het eind van die 
drie uur in het volledig donker sterft en niemand ziet dat Hij van God verlaten is! 

T302 Matth 27: 46   Eli Eli Lama Sabachtani 

Dit is opgetekend in de taal die Jezus sprak: het Aramees. Dat is “Mijn God Mijn God waarom hebt U Mij verlaten”. Lees ook Ps 22 waar 
exact deze woorden voorzegd zijn. Lees ook T126 en T128. Jezus is God! Maar omdat Hij als mens stierf was Hij dus van God verlaten! 

T303 Joh 19: 41   in een graf in de hof 

De plek van het graf, de plek van de kruisiging en de plek van de verschijning van de opgestane Jezus aan Maria - Joh 20: 15 - lagen dus 
heel dicht bij elkaar! De plek van het graf en de verschijning aan Maria zijn sowieso in dezelfde tuin. 

T304 Matth 28: 1-6   de engel bij het graf 

In dit beeld van de engel, die de mens het lege graf laat zien, zit een prachtige diepgang: in Gen 3 zijn het twee engelen die de hof van 
Eden bewaken. De mens heeft door de zondeval de dood over zich heen gehaald en mogen de hof niet meer binnen gaan. In de hof 
waar het graf van Jezus is uitgehouwen laten de engelen de mens weer naar binnen! Jezus heeft de dood overwonnen en biedt daar de 
mens verzoening aan als ze zich tot HEM bekeren. Zo is de doop het teken dat de mens begraven wordt in Christus’ sterven en samen 
met HEM in een nieuw leven worden opgewekt! Lees daartoe Rom 6: 3 en Kol 2: 12. Zo heeft dan Christus door Zijn sterven en 
opstanding het oordeel van God gedragen en kan Gods oordeel ons niet meer bereiken! 

T305 Joh 20: 15   tuinman 

Was Adam in de hof van Eden de letterlijke tuinman, Jezus is als tweede Adam de figuurlijke tuinman in de tuin waar Hij Maria nu 
ontmoet na Zijn opstanding. 

T306 Joh 21: 18   u zult uw handen uitstrekken 

Dit wijst vooruit naar Petrus’ dood: hij zal later ook gekruisigd worden. 

T307 Joh 21: 24   getuigenis 

Het Johannesevangelie is dus letterlijk een getuigenverklaring. 

T308 Hand 5: 1-11   Ananias en Saffira vallen dood neer 

Vermoedelijk hebben ze verteld dat ze alles hadden verkocht. Dat was dus een leugen. 

T309 Hand 15: 1   geschilpunt besnijdenis en het houden aan andere geboden uit de wet van Mozes 

Lees ook Galaten 5 en Kolossenzen 2. Lees T339. 

T310 Hand 28: 14   opstanding uit de dood 

Dat vindt plaats tijdens de Opname. Dan ontvangen de gestorven gelovigen het nieuwe opstandingslichaam dat dan weer met hun 
geest wordt verenigd. Lees 1 Kor 15 en 1 Thess 4. T334 en T346. 

 

 



 

42 
 

T311 Hand 28: 18   Castor en Pollux 

Het schip waarop ze voeren droeg de naam “Castor en Pollux”. Dat zijn de twee sterren die zich bevinden in het sterrenbeeld 
“Tweelingen” (Gemini). Reeds vanaf het begin van de menselijke geschiedenis heeft de mensheid de 12 sterrenbeelden van het heelal 
vastgelegd als vaste tekenen aan de hemel. Lees ook Bijlage 12. 

T312 Rom 1: 20   iedereen kan het weten 

Ook al kan je God niet zien, je kunt wel zien wat God gedaan heeft in Zijn schepping! 

T313 Rom 1: 25   ze hebben de waarheid vervangen voor de leugen 

Dat is ook wat je in deze wereld kunt zien! Een wereld en een maatschappij die moreel steeds verder wegzakt en waar nepnieuws aan 
de orde van de dag is! Lees 2 Tim 3. T283 en T351. 

T314 Rom 2: 2-11   oordeel van God 

Dit is een heel cruciaal hoofdstuk in de Bijbel als het over het Oordeel van God gaat; het oordeel dat beschreven staat in Openbaring 
20: 12. Eerst wordt aangegeven dat God trouw is en geduldig. Hij wacht lang met Zijn oordeel zodat IEDEREEN de kans heeft/krijgt om 
met de zonde te breken. Dan gaat het echt om iedereen! Lees T411. God maakt geen onderscheid naar je afkomst (Jood of heiden). Of 
je nu wel of niet Gods woord hebt gehoord. Je kan het namelijk weten. Enerzijds door je geweten, anderzijds door Gods machtige 
daden in de schepping (kijk naar de wonderen in de schepping. In Job 38-41 wijst God Job daar bijvoorbeeld naar!). In Hebr 11 staat 
een hele lijst met namen en voorbeelden van Geloofshelden die in meer of mindere mate kennis hadden van Gods woord en wet, maar 
die op basis van hun leven en hun getuigenis door God rechtvaardig zijn verklaard. Afhankelijk van de periode waarin de mens geleefd 
heeft zal God als volgt oordelen: 
1. Mensen die leefden tijdens de periode van het oude testament:  

a) mensen die geleefd hebben vóór de wet van Mozes, worden geoordeeld zonder dat God naar de wet verwijst.  
b) Mensen die vanaf de wet van Mozes hebben geleefd worden geoordeeld overeenkomstig deze wet. 

2. Mensen die leefden vanaf de periode van het nieuwe testament (u en ik dus!!)) lees Joh 12: 48. Jezus zegt daar expliciet dat wie 
Hem afwijst en niet luistert naar wat Jezus aanbiedt (Zijn evangelie), die zal op de laatste dag geoordeeld worden (Op 20: 12). Voor 
ons geldt dus de “wet van het evangelie”.  

3. Romeinen 2: 14 geeft aan dat er best volken zijn die Gods wet nooit zullen hebben gehad en gekend. Desondanks doen ze van 
nature wat God wil. Gods wet is als het ware in hun hart geschreven en hun geweten klaagt hen aan of spreekt hen vrij; dat is “de 
wet van het geweten”. 

Lees ook de korte toelichting bij Rom 14: T324. 
 
T315 Rom 3: 9-21   Jezus’ bloed en de wet 

Eerst omschrijft Paulus vanaf vers 9 de situatie dat geen mens vanwege de zonde door de wet kan worden gerechtvaardigd. Zijn bloed 
verzoent: hier verwijst Paulus naar alle bloederige offers in het oude testament. Vanaf vers 21 omschrijft Paulus wat Gods antwoord 
hierop is en dat daarmee alles verandert:  
1. Jezus heeft door Zijn bloed de straf betaald. Wij kunnen daar niets aan toevoegen en ontvangen “rechtvaardigheid om niet”. 
2.  We zijn verlost en daarmee vrij van de macht van de zonde.  
3.  Het bloed van Jezus is de verzoening voor eens en altijd en vervangt alle dierlijke offers. Lees ook toelichting bij Lev 16: T71.  
 
T316 Rom 5   genade meer dan overvloedig 

Het is dus alleen genade. Hoe moeilijk ook: kijk naar jezelf zoals God naar je kijkt. Je bent in Zijn ogen “rechtvaardig”. Hij houdt van je 
ondanks al je zonden! Aanvaard de gave van Gods genade door het verlossings- en verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. 

T317 Rom 7   vrij van de wet 

Ten diepste is de wet dus gegeven om de mens naar Christus te leiden. 

T318 Rom 8: 23   verlossing van ons lichaam 

Paulus geeft hier aan dat hij uitkijkt naar het moment dat zijn lichaam verandert zal worden en hij het nieuwe opstandingslichaam krijgt 
bij de Opname van de gelovigen. Lees 1 Kor 15 en 1 Thess 4. T334 en T346. Paulus kijkt uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
waar gerechtigheid zal wonen; lees 2 Petr 3: 12-14. 

T319 Rom 9: 7   alleen wat uit Isaäk gekomen is, is nageslacht van God volk Israël 

Het uitverkoren volk komt voort uit de vaderen. Dat is uit Abraham; lees daartoe de belofte van God aan Abraham in Gen 12. Vanuit de 
lijn van Abraham - de Joden - is Jezus voortgekomen! Lees ook T28 en T41. Lees ook Gen 21: 12 en Gal 3: 29 en Hebr 11: 18. Abraham 
heeft twee zonen: Ismaël en Isaäk. Ismaël is de zoon uit het vlees. Isaäk is de zoon van Gods belofte en om die reden behoren alleen de 
kinderen van Isaäk tot Gods uitverkoren volk de Israëlieten. Uit de lijn van de Israëlieten, dus uit de Joden, komt Christus voort. Moraal 
van hoofdstuk 9:  
- geen Israël, geen wet -> 
- geen wet, geen besef van het zondeprobleem -> 
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- geen besef van het zondeprobleem, geen behoefte aan Christus. 
 
T320 Rom 9: 12   Jakob en Ezau. “De meerdere (Ezau) zal de mindere (Jakob) dienen 

“Lees ook T46. In deze toelichting staat heel uitgebreid deze “strijd” en hoe dat als rode draad door de hele geschiedenis van de Bijbel 
en Gods volk Israël heen loopt. 

T321 Rom 11: 18   de wortel draagt de heidenen 

De uit de heidenen voortgekomen gelovigen vervangen dus de Joden niet; nee! ze zijn aan de wortel van de olijfboom toegevoegd. 

T322 Rom 11: 25   geheimenis onthuld 

Paulus onthult dan een geheim: er is een gedeeltelijke verharding gekomen over Israël. Dit is de “jaloersheid” waar Paulus op doelt in 
hoofdstuk 10! Die duurt tot de “volheid van de heidenen” is binnengegaan. Deze “volheid” slaat op de Opname van de Gemeente (lees 
ook 1 Kor 15 en 1 Thess 4). Na de Opname komt de verlosser uit Sion (Jezus Christus) die de goddeloosheid van Jakob zal afwenden. 
Lees Zach 14, waar staat dat Jezus Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. Aan het einde van de Grote Verdrukking zal Jezus met Zijn 
heiligen (de gelovigen = de Gemeente) terugkomen om Zijn Koningschap te aanvaarden en om te gaan zitten op Zijn troon in Jeruzalem 
waar hij gedurende 1000jr zal heersen en er vrede zal zijn en de wet weer zal uitgaan vanuit Israël. Lees ook Jes 2 en Op 19-22. Lees 
ook T406 en T407. Zo zal Israël zalig worden en hun zonden wegnemen. Dit is een verbond! Zoals de heidenen voorheen God 
ongehoorzaam waren maar nu ontferming hebben gekregen, zo zal ook in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk Israël ontferming ontvangen. 
Lees Zach 12! Zo ontfermt God zich over zowel Jood en Griek. Lees ook T247. 

T323 Rom 13   onderwerping aan gezagsdragers/overheid 

Lees ook 1 Petr 2: 13 en Titus 3: 1. Wat hier wordt bedoeld, is dat de overheid door God is ingesteld. God draagt het bestuur van een 
land over aan gezagdragers zoals, ministers, presidenten, maar ook aan ambtenaren, enz.. God geeft hen daarbij de opdracht dat ze  
goed voor de bevolking dienen te zorgen en voor eerlijke rechtspraak! Daartoe zijn burgerwetten ingesteld. Van oudsher ontlenen die 
wetten zich nog aan vele richtlijnen vanuit de Bijbel (denk bijvoorbeeld aan de tien geboden) maar dat wordt wel steeds minder helaas. 
Christenen worden dus opgeroepen om zich te onderwerpen aan dit “burgerlijk gezag”. Dus aan de burgerwetten van het land. Doe je 
dat niet dan kan een boete of andere sanctie volgen. Het gezag van de overheid heeft echter wel zijn “grenzen”…. Naast trouw aan de 
overheid wordt van Christenen namelijk óók trouw aan Christus gevraagd. Christus is het Hoofd van de Gemeente en daarmee het 
Hoofd van de Kerk. Christus gaat over het gezag in de Kerk, in Zijn Gemeente!! Christus is immers de Koning der Koningen. Volgens Jes 
9: 5 rust zelfs de heerschappij op Zijn schouders. Hij is een soevereine God (lees daartoe ook de volgende teksten: Joh 19: 11; Ef 1:22; 
Ef 5: 23; Kol 1: 18; Kol 2: 10; 1 Tim 6: 15; 1 Pet 5: 4; Op 17: 14 en Op 19: 16).  

De overheid heeft dus geen gezag over de Kerk wanneer het de Bijbelse-leer, de Bijbelse-praktijk en het Bijbelse-bestuur betreft. In 
talloze landen wordt het Christenen verboden om de Bijbel te lezen of zelfs te bezitten; of het wordt hun verboden om binnen de 
muren van een kerk te zingen, of om samen te komen, of om dicht bij elkaar te zijn en om elkaar te begroeten met een “broederlijke 
kus”. Zelfs een hand op de schouder of naast iemand staan die in nood is, wordt verboden ….. Dat zijn bepalingen die te maken hebben 
met het Kerkelijke-gezag. Dat Kerkelijke-gezag is door God overgedragen aan voorgangers, oudsten, pastors en andere kerkleiders (lees 
Hebr 13: 17). Zij zijn het die bijvoorbeeld over de inhoud van de liturgie gaan en bepalen wat wel en wat niet in de kerk plaatsvindt. 
Uiteraard met goed en gezond verstand waarbij ook de burgerwetten gelden. Wanneer de trouw aan de overheid echter in conflict 
komt met de trouw aan Christus, dan is de trouw aan Christus altijd belangrijker. In die gevallen zullen we als Christenen dan dienen te 
kiezen voor Christus en Zijn leer! Dat kan dan leiden tot ongehoorzaamheid aan de overheid en uiteindelijk tot vervolging. Lees 
Handelingen 5: 29. Hierin wordt beschreven hoe de eerste apostelen het onderwijs van Jezus in de tempel in Jeruzalem verkondigen, 
ondanks het verbod van de hogepriester en de Raad. Wanneer de discipelen zich voor de Raad moeten verantwoorden zeggen ze: 
“men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen”. Vervolgens wordt verteld dat ze weliswaar gestraft worden, maar 
doorgaan met het geven van onderwijs in de tempel en in de huizen en doorgaan met het verkondigen van Jezus.   

Micha 2: 1 is ook een goed voorbeeld; hier wordt aangegeven “dat er onrecht en kwaad wordt uitgewerkt omdat zij daartoe bij machte 
zijn (dat zijn dus de verkeerde, goddeloze, machthebbers!). Zij begeren akkers en huizen en roven deze. Ze onderdrukken en nemen 
erfelijk bezit. Zij brengen een kwade tijd”. Dit gedeelte van Micha lijkt overeen te komen met wat er momenteel plaatsvindt!! Micha 2 
is weliswaar gericht op het volk Israël, maar wat hier vermeld staat komt ook exact overeen met wat de huidige “globalisten” van het 
“World Economic Forum” (WEF), voor ogen hebben: een nieuwe wereldorde waar alle bezit van mensen (dus ook van het volk Israël….) 
is weggenomen en iedereen een “basisinkomen” krijgt en iedereen gelukkig zal zijn; althans dat is wat de opstellers van dit plan 
beloven….  Ondertussen willen ze de controle krijgen over alle mensen op aarde. (Onderzoek daartoe zelf wat op de website van het 
WEF staat vermeld…). Dit plan van het WEF lijkt reeds een opmaat te zijn naar de periode waarin de antichrist de macht over Israël en 
zelfs over de hele aarde zal uitvoeren en waarbij hij ieder mens zal verplichten het “teken van het beest” te aanvaarden waarmee men 
dan alleen nog kan kopen en verkopen. Lees Op 13: 15-18. T393 en T406. Een overheid die onderdrukt, zoals beschreven wordt in 
Micha 2, is echter NIET wat God wil en wat Zijn bedoeling is; lees ook wat er staat in Spr 29: 2 “als rechtvaardigen groot worden, 
verblijdt het volk zich; als een goddeloze heerst, zucht het volk”. In Micha 2: 12 en 13 echter geeft God reeds aan “dat Hij mensen zal 
samenbrengen. De “Doorbreker” trekt voor hen uit. Niet de overheid is de koning, maar Koning Jezus gaat voor hen uit. De Here gaat 
aan de spits!” Voor Israël zal dit letterlijk plaatsvinden zoals in Zach 14: 1-5 is vermeld. Daarna zal Jezus hun Koning zijn in het 
Messiaanse-Rijk. T406 en T407. Goddeloze machthebbers kunnen plannen smeden, maar GOD REGEERT! Hierna volgt een aantal 
voorbeelden in de Bijbel waar gelovigen juist NIET de wet of de bepaling van de koning of de overheid hebben gevolgd, maar hebben 
gedaan wat God hen opdroeg: 
- Ex 1: 17. Kraamvrouwen in Egypte die tegen het bevel van de Farao toch de jongetjes in leven lieten. 
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- Ex 4 tm 14. Mozes leidt het volk van de Israëlieten uit Egypte zeer tegen de zin en het bevel in van Farao. 
- Joz 2: 6. Rachab verbergt de verspieders en laat hen ontvluchten. 
- Dan 1: 8. Daniël en zijn drie vrienden wilden zich niet besmetten met het eten van de koning en weigeren het eten van 

Nebukadnessar. 
- Dan 3: De drie vrienden weigeren te buigen voor het beeld van Nebukadnessar. 
- Dan 6: Daniël knielt drie maal daags (zichtbaar) zijn knieën voor God de Allerhoogste terwijl Darius de koning had bevolen dat 

iedereen alleen hem mocht aanbidden. 
- Esther 3: 1 - 6:  Mordechai weigert voor Haman te knielen ondanks het koninklijke bevel daartoe. Esther 4: 16 en 5: 2: Esther gaat 

ongevraagd, en dat is tegen de wet van de koning in, toch naar de koning om voor haar volk te pleiten….. 
- Matth 2: 8 - 12. De wijzen uit het oosten gaan een andere route terug om Herodes te ontlopen die hen had bevolen bij hem terug 

te komen als ze Jezus hadden gevonden.  
- Jezus die vele malen de wet van de Farizeeën overtreedt door op de sabbat “goed te doen”. Lees verschillende geschiedenissen in 

de evangeliën.  
 

T324 Rom 14: 10   Rechterstoel voor Christus 

De Bijbel is heel duidelijk dat ieder mens eens voor God zal verschijnen en dat hij/zij door God zal worden geopenbaard. Ook in Jes 45: 
23 staan exact de zelfde woorden als in Romeinen: “dat voor Mij elke knie zich zal buigen”. Iedereen zal rekenschap moeten afleggen 
van zijn “werken”. In de Bijbel staan daartoe talloze verwijzingen. Lees o.a. de volgende verzen: Ps 61: 12; Jer 17: 10 en 32: 19; Matth 
16: 27; Rom 2: 6 en 14: 12; 2 Kor 5: 10; Gal 6: 5 en Op 2: 23. God houdt daar boeken van bij. Deze worden o.a. in de volgende 
Bijbelverzen genoemd: Ex 32: 32; Ps 69: 29; Fil 4: 3; Op 3: 5 en 21: 27. Lees ook T325 en T411. 

T325 1 Kor 3: 15   behouden als door vuur heen 

“Als door vuur behouden worden” verwijst naar het moment van de Opname zoals beschreven is in 1 Kor 15: 51-53 en 1 Thess 4: 16-
18. T260, T334, T346, T377, T406 en T413. Alle gelovigen (uit zowel het oude als het nieuwe testament) worden bij aankomst in de 
hemel door Christus beoordeeld voor Zijn “rechterstoel” (lees Rom 14: 10 en 2 Kor 5: 10). Dat is dít moment. Het gaat er dan niet meer 
om of u behouden zult worden; dat bent u! U bent immers opgevaren tijdens de Opname. In de hemel aangekomen zal Christus uw 
werken beoordelen en zult u de beloning ontvangen. Deze beoordeling is gebaseerd op uw geloof in Christus en uw werken zullen 
openbaar worden. Vooral uw intenties zullen door het vuur worden beproefd. Alles wat uit egoïsme, trots of persoonlijk gewin is 
gedaan zal in rook opgaan. Wat uit opoffering, barmhartigheid en genade en uit liefde voor de Heer is gedaan zal het vuur doorstaan. 
Op basis daarvan zal onze kroon (ons loon) worden bepaald en uitgereikt. Leef daarom nu uit liefde, zorgvuldigheid en dienstbaarheid. 
In 1 Kor 4: 5 wordt dit zelfde moment bedoeld, waar staat: “Hij brengt aan het licht wat in de duisternis verborgen is en dan zal ieder 
van God lof ontvangen”. 

T326 1 Kor 3: 16   u bent Gods tempel 

Dat is uw lichaam. Het betekent dus ook dat u goed voor uw eigen lichaam (tempel) mag zorgen; eet gezond en beweeg! Maar ook: 
verdiep u in het woord van God en leer van Hem en geniet van de zegeningen die God je in Zijn woord geeft en wordt daardoor 
geestelijk een rijker mens! Door steeds meer van Hem te leren ben je ook weerbaarder tegen de aanvallen van de boze. Beschouw het 
leren en bestuderen van Gods woord als het steeds beter oefenen/trainen van je geestelijke immuunsysteem! Lees ook T83. 

T327 1 Kor 3: 19   de dwaasheid van God is de wijsheid van God 

De wijsheid van God = Christus en Zijn lijden en sterven aan het kruis tot behoud van zondaren. 

T328 1 Kor 5: 13   doe de zuurdezem/kwaaddoener uit uw midden weg 

Het kwaad wordt in dit gedeelte ook zuurdezem genoemd. Lees in die context Exodus 12-14 waar onder andere staat: “Er mag in die 
dagen geen zuurdesem gevonden worden in hun huizen”.  Zonde moet worden weggedaan en dus in bepaalde gevallen ook degene die 
volhardt in zijn of haar zonden. Lees T57 en T75. Let er op dat dit woorden zijn die “hard” kunnen overkomen. Daarom een korte 
toelichting: de kerk en de Christen dienen open te staan voor iedereen! Voor iedereen is plek in “de Gemeente”. Jezus is voor iedereen 
aan het kruis gestorven en wil elk mens verzoening bieden indien deze zijn schuld belijdt!  Daar moet de kerk voor open staan. Wat in 
Korinthe echter gebeurt is dat er openlijk zonde wordt bedreven - en dan in extreme mate - zonder dat de bedrijvers ervan spijt 
hebben; integendeel: het wordt blijkbaar allemaal geaccepteerd als zijnde “normaal”.. Dát is de vorm van zonde-bedrijven die Paulus 
benoemt en waarvan hij zegt dat de Korinthiërs deze zondaars - en daarmee hun “handelen” - uit hun midden moet verwijderen omdat 
het anders van kwaad tot erger zal gaan. Daarnaast hoopt Paulus dat de zondaars - door deze verwijdering - tot inkeer komen en hun 
zonden belijden, waardoor ze weer van harte in de Gemeente kunnen worden opgenomen!   

T329 1 Kor 7   huwelijk 

Het hebben van en onthouding van seks is dus met wederzijds goedvinden. Er mag dus geen sprake van dwang zijn. Een man mag ook 
zijn vrouw niet verlaten. Dat is dus een bevel van God. Het huwelijk is een geschenk van God. Het is zelfs een beeld van Christus en Zijn 
bruid: de Gemeente; lees Ef 5! T342. Waar het hier om gaat is dat je ook de keuze hebt om single te blijven om maximaal aan Christus 
toegewijd te zijn en om je daar helemaal voor in dienst te stellen. Wanneer je aan een partner (man/vrouw) gebonden bent, zoek dan 
geen losmaking (scheiding). 
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T330 1 Kor 8: 13   in eeuwigheid geen vlees meer eten 

Dit is zeker geen oproep tot vegetarisme, maar een oproep om geen oorzaak te zijn dat een ander struikelt door wat hij/zij eet waarvan 
hij/zij denkt dat het zondig is. 

T331 1 Kor 10: 1-5   woestijnreis Israël tot voorbeeld 

De woestijnreis van het volk Israël, die Paulus hier als voorbeeld geeft, staat symbool voor de reis die de Gemeente maakt in de 
tegenwoordige wereld; lees ook Hebr 3 en 4. T352. 

T332 1 Kor 14: 27-28   spreken in andere talen/tongen taal 

Tongen-taal, of het spreken in een andere taal, is alleen zinvol voor jezelf; het is pas zinvol voor anderen wanneer er ook een uitleg bij 
komt. 

T333 1 Kor 14: 34   zwijgen van vrouwen in de gemeente 

Dit punt heeft in de kerkgeschiedenis veel discussie opgeleverd en lijkt vooralsnog erg historisch bepaald te zijn. Wellicht waren er in 
Korinthe veel “extraverte” vrouwen, die veel op de voorgrond acteerden. Lees ook T342 en T350. 

T334 1 Kor 15: 51   geheimenis van de Opname 

Dit is een geheimenis omdat het een boodschap was die tot dan toe verborgen was. Niet iedereen zal ontslapen oftewel dood gaan. De 
gelovigen die Christus als hun verlosser hebben aangenomen zullen ALLEN in een ondeelbaar ogenblik - in een oogwenk - veranderd 
worden bij de laatste bazuin (lees ook T336). Wanneer deze laatste bazuin in de hemel bij God klinkt, zullen alle gestorven ware 
gelovigen (zowel uit het oude als het nieuwe testament) als eerste als onvergankelijke mensen opgewekt worden; de levende 
Christenen zullen daarna, maar óók in dat ondeelbare moment, worden veranderd. In de Latijnse grondtekst staat: rapturo/rapture = 
wegrukken. Lees ook de toelichting bij 1 Kor 3: 11-15. T325 en T406. Paulus zegt vervolgens “dood waar is uw prikkel, graf waar is uw 
overwinning?” Daarbij wijst Paulus naar Jesaja 25: 8 waar staat: “Hij zal de dood voor altijd verslinden”. Dit zal dus werkelijkheid 
worden bij het moment waarop de gelovigen worden opgewekt door Christus zoals Paulus in dit “geheimenis” deelt; dit geheimenis 
deelt Paulus ook in 1 Thess 4: 17; Lees T346 en T347. lees ook Joh 5: 28-29 T260. Lees ook Op 3 en 4 T377 

T335 1 Kor 16: 22   Maranatha 

Maranatha is een Aramees woord en betekent “Heer Kom! Dit is de enige plaats in de Bijbel waar dit woord voorkomt. 

T336 2 Kor 5: 1   aardse tent 

Hiermee doelt Paulus op het “opstandingslichaam”. Dat is het “verheerlijkte” lichaam wat je ontvangt ná de Opname van de 
rechtvaardigen, de oprechte gelovigen. Lees 1 Kor 15 en 1 Thess 4 en de uitgebreide toelichting bij Op 20-22. T334, T346, T406 en T407. 

T337 2 Kor 12: 1-2   opgetrokken tot in de derde hemel 

De uitleggingen over deze derde hemel zijn wat divers…. De eerste hemel is het hemelgewelf tot en met de wolken (pakweg de 
dampkring….) , de tweede hemel is het heelal met zijn sterren en hemellichamen. Zoals gezegd zijn de uitleggingen verschillend: 
wellicht is de tweede hemel ook de plek waarvan de Bijbel spreekt over de hemelse gewesten; daar spreekt Paulus bijvoorbeeld over in 
de brief aan de Efeziërs zoals in Ef 6: 12. De derde hemel zou dan Gods eigen woonplaats kunnen zijn (lees bijvoorbeeld de volgende 
Bijbelgedeelten waar sprake is dat God in de hemel woont/troont:  Ps 2: 4; Ps 11: 4; Ps 103: 19; Jes 66: 1 en Matth 5: 34). In Ez 28: 13 
staat de beschrijving van de Hof van God. Lees T207. Het hemelse Eden! Dit hemelse Eden is schitterender dan de aardse hof van 
Genesis; om die reden is het goed denkbaar dat Paulus in Gods woonplaats is geweest - al dan niet in zijn lichaam - en dat hij geen 
woorden kon vinden om te beschrijven wat hij daar heeft gezien. 

T338 2 Kor 12: 4   het paradijs 

Het is niet echt duidelijk wat Paulus bedoelt met het paradijs. Wel is duidelijk dat hij de woorden die hij hoorde niet KON en niet 
MOCHT uitspreken. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat het God Zélf was die tot hem heeft gesproken; dat zou dan weer verklaren 
dat Paulus is opgetrokken geweest tot de woonplaats van God….Het is er in ieder geval zó mooi geweest dat Paulus het alleen kon 
omschrijven als “paradijselijk”. Lees ook T300 en T412. 

T339 Gal 5   vrij van de wet 

In de tijd van de eerste Gemeente was er een groep Joodse Judaïsten die de overtuiging verkondigden dat voor niet-Joden het kruis 
niet voldoende was; zij moesten zich ook houden aan de wet van Mozes en dat ze zich vooral moesten houden aan de besnijdenis en 
de voedselwetten. Dit is ook onderwerp in andere brieven van Paulus o.a. die aan de Kolossenzen. Lees ook Handelingen 14-15. T309 

T339-1 Ef 2: 20    het fundament van de apostelen en de profeten 

Volgens Ef 2: 20 hebben de apostelen en de profeten het fundament van het christendom gelegd en gebouwd; het fundament waar de 
Heer Jezus Zelf de hoeksteen van is! In 1 Kor 4: 9 zegt Paulus dat hij en de toen levende apostelen, “de laatste apostelen” zijn! In Judas 
1: 3 geeft Judas (de broer van de Heer Jezus) aan, dat het geloof eenmaal aan de heiligen is geopenbaard (dat zijn dus de apostelen en 
de profeten). Directe openbaringen van God zijn dus alleen aan de oud testamentische profeten en aan de nieuw testamentische 
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apostelen gegeven! Toen de laatste apostel stierf hielden dus de individuele profetische Gods-openbaringen op. De schrijvers van het 
nieuwe testament voltooiden vervolgens het gezaghebbende “fundament van de waarheid”: de Bijbel, Gods Woord. Nadat de 
openbaring van de Heer Jezus aan Johannes op Patmos was vastgelegd eindigde ook de bijzondere Goddelijke openbaring aan de 
mensen. In Op 22: 18-19 staat dan ook heel expliciet dat wanneer iemand ook maar iets aan deze Goddelijke openbaring (de Bijbel als 
zijnde Gods Woord!) toevoegt of afdoet, dat dit zwaar bestraft zal worden.  

Het “profeteren” zoals dat in Joël 2: 28 staat, heeft niet de betekenis van een Gods-openbaring; hier heeft het de betekenis van het 
uitleggen van het Woord van God. Wel kunnen mensen - en zeker ook in deze eindtijd - visioenen en dromen hebben die door God 
gebruikt worden om Hem te leren kennen. Dat is een manier die de Heer heel dikwijls gebruikt in landen waar zijn Woord verboden is 
zoals in talloze Islamitische landen…. Er zijn veel voorbeelden dat mensen op die manier de Heer Jezus hebben leren kennen! 

In 2 Tim 3: 16 is aangegeven dat Heel de Schrift door God is ingegeven en dat het nuttig is om daaruit te onderwijzen. In 2 Petr 1: 3 
staat dat de Goddelijke kracht ons alles geschonken heeft wat we nodig hebben. Het Woord van God dat ons in de Bijbel is 
overgeleverd is dus alles wat we nodig hebben. Gods voltooide openbaring moet ons aansporen om steeds meer en steeds dieper Zijn 
waarheden te onderzoeken juist in de bijzondere (eind-)tijd waarin we leven en waarin we Bijbelse-profetieën voor onze ogen in 
vervulling zien gaan. Lees ook T272, T406 en Bijlage 14. 

T340 Ef 3: 10   doel van de Gemeente 

Lees ook Spr 8 waar de wijsheid van God wordt beschreven. Dat is ten diepste Jezus, de Zoon van God, de schepper van hemel en 
aarde! Lees T154. Lees ook Op 21 waar de uiteindelijke bestemming van de Gemeente als bruid van het Lam, en als “het nieuwe 
Jeruzalem” beschreven is. T406 en T408. 

T341 Ef 5: 18   vervuld zijn met de Geest 

Dit is de Heilige Geest die in je wil wonen. Lees ook Hand 2: 2 waar de uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven. Zoals Jahweh 
onder het volk van Israël in de woestijn woonde en voor hen uit ging in de wolkkolom en daarin Zijn aanwezigheid toonde: Zijn 
Sjechinah, zo is de Heilige Geest de Sjechinah van iedere gelovige. Lees ook T58 en T291. 

T342 Ef 5: 22-33   verhouding man-vrouw en “de Gemeente” 

Paulus geeft hier dus aan dat de relatie tussen de man en de vrouw symbool staat voor de relatie tussen Christus en Zijn Gemeente, 
Zijn bruid. Hierbij gaat het niet over “heersen over” maar over DIENEN en RESPECTEREN. Steeds in de volgende hiërarchie: 
- Christus is het hoofd en dient de man; 
- de man is het hoofd en dient zijn vrouw en heeft haar lief! (heeft de leiding in het gezin en onder alle omstandigheden); 
- de vrouw respecteert haar man en helpt hem om het gezin en hun relatie te leiden. 
Vergelijk het met een danspaar: daarin heeft de man per definitie de leiding en helpt de vrouw in een ultieme samenwerking/eenheid. 
Anders sta je op elkaars tenen, struikel je of nog erger: val je en raak je misschien gewond.  

Alhoewel er een hiërarchie is geldt dat er alleen genoten kan worden als er wordt samengewerkt en er sprake is van goede 
communicatie en wederzijds respect! Lees ook Genesis 2 waar staat dan man en vrouw één worden! Lees ook 1 Petr 3. Zo is Christus 
het hoofd van de Gemeente. De Gemeente die gevormd wordt door alle wedergeboren Christenen die Christus voor Zich gewonnen 
heeft op het kruis van Golgotha; het betreft de gelovigen/rechtvaardigen van ná de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus is na Zijn 
opstanding ten hemel gevaren en maakt plaats voor Zijn Gemeente, Zijn bruid, Zijn vrouw! Voor hen zijn vele woningen bereid; Christus 
ziet er naar uit om “haar” thuis te halen en met “haar” samen te zijn. Alleen de Vader weet het moment dat Christus Zijn bruiloft mag 
vieren; dit is “de bruiloft van het Lam”. Lees daartoe Openbaring 21. Lees ook T249, T350, T406, T408 en T410. 

T343 Ef 6: 12   gevecht tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten 

Het is een gevecht in de onzichtbare “hemelse gewesten”! Het is “de strijd” die we als Christenen ook voeren tegen de onzichtbare 
machten/tegenstanders waar Paulus ook in Fil 1: 27-30 over spreekt. In 1 Tim 6: 11-16 roept Paulus ons op om de “goede strijd” van 
het geloof te voeren en daarin te volharden. Het is een gevecht tegen machten die de wereld tiranniseren. Lees ook T46, T135, T222 en 
Bijlage 15. 

T344 Kol 1   Toelichting op de verzen 13 en 17 

Kol 1: 13: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis”: als wedergeboren Christen BEN je dus uit de macht van de boze 
getrokken; je bent VRIJ! Daar is dus geen zgn. “bevrijdingsdienst” meer voor nodig! Alleen GELOOF en VERTROUWEN! 
Kol 1: 17 “Hij is vóór alle dingen”: lees ook Johannes 1: 1 “het Woord was bij God en het Woord is God”. Lees ook Bijlage 15. 

T345 Kol 2: 17   feesten zijn een schaduw van Christus 

De (Joodse-) feesten wijzen dus vooruit naar Christus die door Zijn lijden, sterven en opstanding verzoening heeft gebracht; de feesten 
en wetten zijn dus door Christus in vervulling gegaan en hebben hun taak vervuld. Lees ook T75. 

T346 1 Thess 4: 13-18   Opstanding bij Christus’ wederkomst 

Zoals wij geloven dat Jezus na Zijn dood weer levend is geworden, zo geloven wij ook dat God de gestorven Christenen met Jezus 
Christus zal laten terugkomen. Zij die “ontslapen” zijn, die gestorven zijn, zullen bij de Opname weer ontwaken en opstaan! Als de 
laatste bazuin in de hemel bij God klinkt, dan zal Jezus Zélf uit de hemel neerdalen; de gestorven gelovigen, rechtvaardigen, (uit zowel 
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het oude als het nieuwe testament) zullen als eerste opstaan en daarna zullen de nog levende Christenen met Jezus in de wolken 
worden opgenomen de Heer in de lucht tegemoet. In de Latijnse grondtekst staat het woord rapturo/rapture = wegrukken. In het 
Grieks staat er “Harpazo”. Hier is dus óók sprake van de Opname van de Gemeente; dat betreft alle ware gelovigen van ná de dood en 
opstanding van Christus. Zowel zij die ná de hemelvaart van Christus zijn gestorven, als de ware gelovigen die nog in leven zijn als de 
Heer Jezus zijn Gemeente komt halen; met elkaar zullen ze Hem in de lucht tegemoet treden in een ondeelbaar ogenblik.  

Daarbij zal iedereen een nieuw lichaam krijgen, het “verheerlijkte lichaam” (lees ook T336). Dan zullen we daar zijn waar Jezus al over 
vertelt in Joh 14: 2 en 3. Daarna zullen we allen voor eeuwig bij Hem zijn. Lees dit geheimenis ook in 1 Kor 15: 51-53. De “opname” zal 
plaatsvinden als de wereld niet meer wil luisteren naar zijn ambassadeurs. Dan haalt God zijn vertegenwoordigers op en gaat 
vervolgens de wereld oordelen. Een land dat de oorlog verklaart haalt immers ook eerst zijn ambassadeur terug! Zo ook God. Lees ook 
de toelichting bij Op 3 en 4 T377 en bij 1 Kor 3: 11-15. Lees T325 en T334. Lees ook Joh 5: 28-29 T260. De dag van Jezus’ terugkomst: 
deze grote dag van de Heer komt geheel onverwachts; als een dief in de nacht. Wanneer, ongelovige/goddeloze, mensen steeds 
zeggen: er is rust en vrede, dan zal de vernietiging hen overvallen en kunnen ze nergens heen vluchten. In de laatste decennia zijn er 
vele, vele, conferenties geweest over vrede en veiligheid. Veelal in de context tussen Israël en de Palestijnen. Er is dus momenteel 
sprake van voortdurend (steeds) gepraat over vrede en veiligheid….wees dus op uw hoede en verwacht de Opname ieder moment... 
T406. Lees ook Bijlage 3 Par 3.3. 

T347 1 Thess 5   toelichting op de verzen 6 en 23 

Vers 6 - 7 : slapen is in deze context “leef niet zonder Jezus”. 
Vers 23: hier wordt heel expliciet aangegeven dat de mens een drie-delig wezen is: “Lichaam, Ziel en Geest”. Dit is een verwijzing naar 
de drie-eenheid van God: “Vader, Zoon en Heilige Geest”! De geest van de mens wordt vernieuwd of “wedergeboren” bij de bekering. 
Het oude lichaam zal echter pas bij de Opname worden vernieuwd! Lees T291, T300 en T412. De ziel is de innerlijke mens; de persoon 
die je bent. Het is diens “persoonlijkheid”. De geest is het “kennen” van God; bij de “wedergeboorte” is de relatie van de mens met 
God tot stand gekomen. Lees ook T259. Door het Woord van God te onderzoeken train je de geest: je leert God daar beter door 
kennen! 

T348 2 Thess 2: 6   wat hem weerhoudt/verhindert 

De “weerhouder” betreft de Heilige Geest die in de Gemeente van Christus woont. Lees meer over de Gemeente: T249, T272, T339-1, 
T342, T378, T406, T408, T410 en Bijlage 14. In 1 Joh 4: 4 staat dat “Hij die in u woont machtiger is dan hij die de wereld beheerst”. 
Zonder namen te noemen zegt Johannes “Hij, die in u is”. De geest van de antichrist is al in de wereld, maar de tijd is nog niet rijp voor 
de volle openbaring van de antichrist zelf. De Heilige Geest, die in de gelovige woont, is groter dan de geest van de antichrist die in de 
wereld is. Zolang de Heilige Geest op aarde is, kan het kwaad niet tot volle ontplooiing komen en kan de antichrist nog niet openbaar 
worden. Maar de Heilige Geest is in de Gemeente, die een tempel van de Geest genoemd wordt. Zodra die Geest wordt weggenomen, 
is de periode van Gemeente van God op aarde voorbij. Johannes schrijft dat de Heilige Geest bij en in ons blijft tot in eeuwigheid (Joh. 
14: 16, 17). Als de Heilige Geest uit het midden wordt weggenomen (het omgekeerde vindt dus plaats als op de pinksterdag) dan gaat 
de tempel van de Geest mee. De Heilige Geest, wonend in de gemeente, is de grote tegenhouder van de antichrist. De Heilige Geest en 
de Gemeente moeten uit het midden weggenomen worden, voordat de afval openbaar kan worden en de dag des Heren aanbreekt.  

Na de Opname van de Gemeente zijn alle ware gelovigen, de rechtvaardigen, naar de hemel gegaan en is de weg vrij voor de antichrist. 
De gelovigen, Gods Gemeente, zijn nu nog het zout en het licht in deze wereld. Wanneer het zout (zout voorkomt bederf en het 
zuivert) en het licht uit deze wereld is verdwenen, dan krijgt de “overste van de duisternis” vrij spel. Na de Opname zal er een tijd van 
verdrukking en benauwdheid zijn. In totaal zal er een periode van zeven jaar zijn waarin de antichrist heerst, en waarvan de laatste 3,5 
jaar er een climax van geweld en natuurrampen zal zijn. Die laatste 3,5 jaar wordt ook aangeduid als de “Grote Verdrukking”. Lees ook 
de Bijbelboeken Daniël en Openbaring. T220, T221, T264, T393, T406 en T407. 

T349 2 Thess 2: 11   krachtige dwaling/leugen 

Let op: het is dus Gód die de achtergebleven mensen aan de leugen overgeeft! Dit omdat zij het werk van Jezus aan het kruis hebben 
afgewezen. Mensen die in die periode wél gaan geloven, zullen een enorme vervolging ondergaan en de meesten zullen in die zeven 
jaar om hun geloof sterven. Lees ook 2 Kor 4: 4 waar het juist de satan is die de mensen verblindt voor het evangelie en Gods redding. 

T350 1 Tim 2: 11-12   de vrouw en onderwijs geven in de gemeente 

Dit is best een lastig en precair “vraagstuk”. Helemaal in de huidige maatschappij. Hierbij moet worden gedacht aan een 
gezaghebbende (leidinggevende) vorm van leren cq. Bijbel-onderwijs. Het meest uitgesproken voorbeeld is de positie van 
“leermeester” zoals Jezus die uitoefende over Zijn discipelen/volgelingen. Jezus was Rabbi en gaf daarmee leiding aan zijn 
leerlingen/volgelingen. Dit vers in Timotheüs doelt op díe vorm van leren/onderwijzen en leidinggeven; in dié context is het ongepast 
dat een vrouw dát soort Bijbel-onderwijs geeft waarbij haar hoorders tot “leerling” worden gemaakt en waardoor zij dus gezag over 
hen uitoefent en dus leiding aan hen geeft. Dat is het soort “leidinggeven” en “onderwijs” waar de vrouw van lijkt te worden 
uitgesloten. Voor wat betreft de positie “man-vrouw” in de Gemeente: lees ook 1 Kor 11: 2 – 16 en T333 en T342. Daarmee mag niet 
worden gesteld dat een vrouw helemaal geen Bijbel-onderwijs zou mogen geven. In de Bijbel worden immers verschillende vrouwen 
genoemd die onderwijs gaven aan mannen: Timotheüs werd vanuit de schriften onderwezen door zijn grootmoeder Loïs en zijn 
moeder Eunice (2 Tim 1: 5); het zelfde geldt voor Johannes die een “geestelijke” moeder had in de persoon van Maria de moeder van 
Jezus (Joh 19: 27) en Paulus die wijst naar zijn “geestelijke” moeder in Rom 16: 13. Hiermee wordt aangegeven dat vrouwen een 
buitengewoon belangrijke rol vervullen in de Gemeente van God en in de opvoeding en het Bijbel-onderwijs aan haar kinderen en 
omgeving.  
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T351 2 Tim 3   ontaarding in de laatste dagen 

Dit Bijbelgedeelte wijst heel duidelijk naar de “geloofsafval” in de eindtijd! De opsomming in de eerste verzen zie je heden ten dage om 
je heen gebeuren in steeds extremere vormen!! Het is dezelfde waarschuwing van Paulus zoals hij die ook al in 1 Tim 4: 1 t/m 5 doet. 
Hou je daar dus verre van. Ook staat er dat de mensen het zwaar te verduren krijgen en dat er veel misleiding zal zijn. Slechte mensen 
en gewetenloze bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan! Bijbelse waarheden worden terzijde geschoven en als achterhaald 
beschouwd. Kijk naar wat er heden ten dage voor onze ogen gebeurt (ook helaas van binnenuit de kerken…..)! Timotheüs moedigt ons 
juist daarom aan om Gods Woord vast te houden en ons juist dáár in te verdiepen om ons tegen de misleiding te wapenen. Lees ook 
Luk 18: 8, 2 Petr 3: 2-6 en Judas 1: 18 en de toelichtingen T280, T281, T282, T283, T284 en T376. 

T352 Hebr 3: 17   toorn van God 40 jaar lang 

Dit is de reis van de Israëlieten in de woestijn welke hier symbool staat voor de reis die de Gemeente maakt in de tegenwoordige 
wereld; lees ook 1 Kor 10. T331. 

T353 Hebr 7: 2   Abraham gaf Melchisedek een 10e van alles wat hij had 

Op basis van dit principe moest het volk Israël de priesters een 10e deel geven om van te kunnen leven. Lees ook T32. 

T354 Hebr 7: 7   wat minder is wordt gezegend door wat meer is 

Abraham was dus aan Melchisedek ondergeschikt. Lees ook T32. 

T355 Hebr 8: 10   Ik zal hun tot een God zijn 

Lees ook Romeinen hoofdstukken 9, 10 en 11 waar het volk van Israël de edele Olijfboom wordt genoemd waar de gelovigen uit de 
heidenen op geënt zijn, waar ze aan toe zijn gevoegd! Lees ook Gal 3: 26-29 waar aangegeven wordt dat de scheidsmuur afgebroken is 
en er geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek. Lees T319, T320 en T322.  

T356 Hebr 10: 18   geen offer meer nodig 

Hiermee wordt het feitelijk offeren van dieren bedoeld. Wel wordt van iedere gelovige verwacht dat hij/zij elke keer zijn/haar zonden 
belijdt en Jezus vraagt om verzoening te doen. Lees daartoe ook Lev 4, 16 en 23. T68, T71 en T75. Jezus is daarmee de Hogepriester in 
de hemelse tempel die met Zijn bloed ons iedere keer - als we dat belijden - met God verzoent en op deze manier onze 
“Middelaar”/Pleiter/Advocaat” is. Lees ook de toelichting bij Lev 4-5. Lees ook 1 Tim 2. 

T357 Jak 2: 12   geoordeeld door de wet van de vrijheid 

Dat is de wet NA het offer van Christus aan het kruis van Golgotha; daarmee heeft Jezus de hele wet van Mozes “ingelost”! Resultaat: 
je bent voor alle zonden gered door het bloed van Christus mits je Zijn offer aanneemt en Hem volgt. 

T358 1 Pet 1   de profeten schrijven reeds over Jezus’ lijden 

Lees bijvoorbeeld Jesaja 53. 

T359 1 Pet 2: 24   Christus ons zondoffer 

Christus is voor ons het zondoffer geworden. Lees ook Lev 4-5 en de toelichting daarop: T68. 

T360 1 Pet 3: 18 - 20   prediken aan de geesten die in de onderwereld gevangen zijn gezet 

De “gevangenis” is het lot van iedereen die Gods reddende boodschap afwijst. Lees ook T364, T371, T405, T412 en Bijlage 15. De 
passage van 1 Pet 3: 18-20 is een zeer moeilijke tekst. W.J. Ouweneel heeft in het “Zoeklicht” in jaargang 2000 de volgende uitleg 
geformuleerd: “Christus heeft d.m.v. de prediking van Noach (lees 2 Petr 2: 5), in de kracht van de Geest van God (lees Gen 6: 3), 
destijds de zondvloed gepredikt tot de ongelovigen wiens geesten thans (dus sinds de zondvloed) in de gevangenis (Hades) zijn. Lees 
ook 1 Petr 4: 6 waar staat: “daartoe is ook destijds aan de (thans) doden het evangelie gebracht”.   
 
De tekst dient dus als volgt te worden gelezen: Christus heeft via Noach het evangelie van redding en behoud gebracht aan de toen 
levende mensheid! Noach heeft tijdens de bouw van de ark aan de mensen namelijk gepredikt dat de aarde zou worden geoordeeld 
door de zondvloed. Noach bracht echter óók de boodschap van redding en behoud door iedereen aan te bieden om plaats te nemen in 
de ark! Er was immers plek zat! Niemand echter geloofde Noach en allen wezen daarmee de genade van God af. Uiteindelijk werd 
alleen Noach en zijn gezin gered. Dat waren dus slechts acht personen. Alle andere aardbewoners wezen Gods reddende boodschap af 
en zijn door de zondvloed (dus door Gods oordeel!) gestorven. Hun geesten bevinden zich sindsdien in het dodenrijk of de 
“gevangenis”. Samengevat: thans bevinden zich de mensen uit de dagen van Noach in het dodenrijk omdat ze destijds het evangelie 
van redding hebben afgewezen!  

T361 1 Pet 5: 8   satan gaat rond als een brullende leeuw 

Let op: satan rust nooit! Nu hij beseft dat zijn tijd kort is, zal zijn “brullen” alleen maar erger worden: de weeën nemen toe! 
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T362 2 Pet 1: 14   zijn aardse tent zal snel afgebroken worden 

Hij zat gevangen en is uiteindelijk vermoord/gekruisigd vanwege zijn geloof in Christus. 

T363 2 Pet 1: 16   Petrus was zelf ooggetuige 

Petrus was zelf aanwezig bij de verheerlijking op de berg. Lees deze geschiedenis in Matth 17 en Markus 9. Daarom is hij een 
ooggetuige en kan hij verklaren dat het echt waar is; dat het een vaste en betrouwbare werkelijkheid is. Lees T273 

T364 2 Pet 2: 4   in de hel of in donkere holen gegooid 

Dit is de “put des afgronds” die in Openbaring 9 wordt geopend. Lees ook Judas vers 6. Lees ook T360, T371, T405, T412 en Bijlage 15. 

T365 2 Pet 2: 9   verlossing uit de verzoeking 

Deze verlossing ontvang je wanneer je Christus - die stierf aan het kruis van Golgotha voor onze zonden - als redder aanneemt. 

T366 2 Pet 3: 6   de wereld die er toen was 

Petrus noemt dat de “toenmalige wereld”; daarmee bedoelt hij de wereld van vóór de zondvloed. Lees Hebr 1: 10-11 en T17 en T24. 

T367 2 Pet 3: 9   de Heer vertraagt de belofte niet 

Het is daarom geen treuzelen maar pure genade. Petrus geeft hier in dit hoofdstuk aan dat in de laatste dagen er mensen zullen zijn die 
de spoedige wederkomst van Jezus en de opname van de Gemeente belachelijk maken. Hij noemt ze “spotters” die genieten van de 
geneugten van het leven net zoals de mensen in de dagen van Noach ook deden. Het zijn spotters omdat ze geen acht slaan op de 
tekenen van de tijd en de verwachting dat Jezus spoedig terugkomt weglachen met woorden als “ach dat zeggen ze al zo lang”….  

T368 2 Pet 3: 13   een nieuwe hemel en nieuwe aarde 

Lees ook Op 20 en 21. Dít is waar we als Christenen, gelovigen, naar mogen uitzien. T407 en T408. 

T369 1 Joh 1: 1   het Woord 

Dit geschrift begint met een geweldige openbaring. Al vanaf het eerste begin was het WOORD er. Het Woord hebben we gehoord; met 
eigen ogen gezien en aan kunnen raken. Wij verkondigen u het eeuwige leven dat vanaf het begin bij de Vader was. Eeuwig leven is in 
deze context de “intimiteit met God”, de “relatie die je met God mag hebben”. Het “Woord” zoals dat hier staat betreft Jezus Christus. 
Dat Woord (Jezus dus!) was er al vanaf de eeuwigheid bij God de Vader. Hij is zelfs de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus is 
als mens naar deze aarde gekomen en heeft door Zijn sterven en opstaan, de zonden op Zich genomen en is nu bij God de Vader om 
voor ons te pleiten (advocaat). Jezus is dus voor mensen ZICHTBAAR geworden. Johannes was daar als apostel bij. Lees T257. 

T370 Judas vers 4:   die de genade van God veranderen in losbandigheid 

Wat is er nieuw….. in de huidige tijd is dit ook een bekend geluid. Het gaat er tegenwoordig om “dat het goed moet voelen”…. Het gaat 
dus om de mens en het gevoel dat de mens heeft. God is maar “bijzaak”… 

T371 Judas vers 6:   ontrouw geworden engelen  

Lees ook 2 Petrus 2: 4. Lees ook de toelichting bij Gen 6 waar sprake is van gevallen engelen die “godenzonen” werden genoemd. Lees 
T360, T364, T405, T412 en Bijlage 15. 

T372 Judas vers 14:   Henoch 

Judas haalt dan een tekst aan van Henoch. Dat betreft de zevende generatie na Adam…: “God zal alle onbetrouwbare mensen straffen 
voor hun verzet tegen God”. Lees daartoe Gen 5: 18 waar Henoch genoemd wordt.. Lees T15, T20 en T109. 

T373 Op 1   zeven gemeenten in Asia 

Allen steden in het huidige Turkije. 

T374 Op 1: 7   ook zij die Hem doorstoken hebben 

Dat is het Joodse volk. Lees ook Zach 12: 10-14. Lees T247, T248 en T249. 

T375 Op 3   Filadelfia “uur der verzoeking” 

Op 3: 10  “Ik zal u bewaren voor de ure der verzoeking”. Daarmee zegt God dat “de Gemeente” niet door de Grote Verdrukking zal 
gaan; in plaats daarvan zal ze worden “opgenomen”. Het “uur der verzoeking” slaat op het eerste deel van de periode van 7 jaar waarin 
de antichrist zal regeren nadat de Gemeente is opgenomen. Die periode is de 70e jaarweek van Daniël 9-12. Lees T220, T221 en T406. 
Deze periode van zeven jaar, van de antichrist, bestaat uit twee delen:  
- de eerste 3,5 jaar is wat hier het “uur der verzoeking” wordt genoemd; 
- de tweede 3,5 jaar is wat de Bijbel de “Grote Verdrukking” noemt. 
Lees meer over de Opname: T260, T325, T334, T346, T406 en T413. Bijlage 3 Par 3.3. 
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Lees meer over de Gemeente: T249, T272, T339-1, T342, T378, T406, T408, T410 en Bijlage 14.  
Lees meer over de Grote Verdrukking: T220, T221, T406 en T407. 
Op 3: 12 “Ik zal hem tot een zuil in de tempel maken”: God prijst hiermee de gemeente Filadelfia die ondanks alles Jezus Christus bleef 
verwachten. 

T376 Op 3   Laodicea  

Op 3: 16 “Ik zal u uit Mijn mond spuwen”: Laodicea is de laatste van de genoemde zeven gemeenten. De volgorde van de hier 
omschreven zeven gemeenten heeft een opbouw die “van kwaad tot erger” gaat. Laodicea staat daarom symbool voor de kerk van 
vandaag zo vlak voor de Opname en de tweede komst van Christus. Het zal uiteindelijk uitmonden in een “afvallige kerk” cq. in slechts 
een “naamchristendom” wat zich ten volle zal openbaren in de tijd van de antichrist. Een kerk die de waarheden uit de Bijbel loochent. 
Nu wordt dat steeds meer zichtbaar. Er is een toenemende belangstelling voor religie of “zingeving”. Religie laat je geloven dat God in 
alle godsdiensten ten diepste dezelfde is. Het maakt niet uit of het allah, boeddha of Zen is….. Dat is echter een dwaling. Want in al 
deze religies gaat het erom dat je als mens zelf moet opklimmen naar het “hogere”… Terwijl Gods woord heel duidelijk is: Rom 3: 12 
“er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één”. Je staat met lege handen. Lees T263. De God van de Bijbel heeft daartoe maar één 
oplossing: Jezus Christus. Lees T257. God zélf is mens geworden in Jezus Christus; Hij heeft de zonde-schuld aan het kruis van Golgotha 
gedragen. Dié boodschap is de enige weg naar redding en behoud. Het is de genade die God aanbiedt in Jezus. DAT IS DE ENIGE WEG! 
Lees daartoe de evangeliën! In het laatst van de dagen zal echter die boodschap niet meer worden geloofd. De Bijbel, het Woord van 
God, Jezus Christus, zal belachelijk worden gemaakt en als hopeloos verouderd terzijde worden geschoven….. In Luk 18: 8 vraagt Jezus 
zich af: “zal de Zoon de mensen, als Hij komt, wel het geloof op aarde vinden?” Mensen zullen wellicht in naam nog Christen zijn, en 
wellicht (af en toe) nog naar een kerkgebouw gaan, maar geloven bijvoorbeeld niet meer wat er in de Bijbel staat over de genade van 
Jezus Christus; Zijn geboorte uit een maagd, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding, worden niet meer geloofd…. Dan zijn ze slechts 
“naamchristen” en is de kerk “afvallig geworden”.. Dat is wat we zien en wat reeds in Matth 24 en 2 Tim 3 wordt voorspeld. Lees ook 
T283 en T351. In hoofdstuk Op 17 en 18 wordt “de afvallige kerk” en het  “naamchristendom” ook “de grote hoer” en “het grote 
Babylon” genoemd. Lees T398. 

T377 Op 4: 1   Kom hier omhoog en Ik zal laten zien wat hierna gebeurt 

Het slot van hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4 is dan ook het einde van de Gemeente op aarde: de Opname heeft dan plaats. 
Op 4: 1: alle gelovigen worden op de stem van Christus gehaald met een “Kom hier op”; dat is de laatste bazuin (voor de Gemeente!) 
en het teken van Zijn roepstem. Lees meer over de Opname: T260, T325, T334, T346, T406 en T413. Lees meer over de Gemeente: 
T249, T272, T339-1, T342, T378, T406, T408, T410 en Bijlage 14. In de hoofdstukken 2 en 3 is meer keren sprake van “overwinnen”. Dat 
overwinnen is rechtstreeks verbonden met de opstanding tijdens de Opname wanneer Christus de rechtvaardigen ophaalt en ze hun 
nieuwe verheerlijkte lichaam ontvangen! (lees ook T336) Dit nu is de “gelukzaligheid” die alle gelovigen/rechtvaardigen ten deel zal 
vallen. “Wat er hierna” moet gebeuren betreft de periode NA de Gemeente, NA de Opname. Wanneer de Gemeente is opgenomen 
vangt de periode aan die in Daniël 9-12 staat beschreven als de 70e jaarweek. Lees T220, T221 en T406. In die periode van 7 jaren zal 
God Zijn Zegel-, Bazuin en Schaal-gerichten over de aarde uitvoeren die vanaf Op 6 worden beschreven.  

T378 Op 4: 5   24 oudsten; zeven fakkels; zeven gemeenten 

Dit is een beeld van de opgenomen Gemeente, de bruid van Christus. In 1 Kron 24 en 25 is sprake van 24 priesterorden en van 24 
afdelingen van zangers. De 24 oudsten dragen witte (priester-)kleding; zo vertegenwoordigen ze een complete priesterorde die zangers 
zijn van de lof van de Heer. Bovendien dragen ze gouden overwinnaarskronen op hun hoofd. Deze gelovigen hebben dus hun loop 
beëindigd en hun kroon ontvangen. Zowel in aantal, hun dienst, hun kleding, hun naam áls hun zitten op tronen, tekent hen als 
opgewekte en verheerlijkte gelovigen/heiligen. Ze dragen de kenmerken van priesters en regeerders die aan de Gemeente wordt 
toegekend. Lees ook T249, T272, T342, T406, T408 en T410. 

T379 Op 4: 6   vier dieren 

Lees ook de omschrijving van Jesaja 6 en Ezechiël 1. Lees ook T162. Lees ook Bijlage 5. 

T380 Op 6   de zegels 

Het Lam, Christus, verbreekt achtereenvolgens 6 van de 7 zegels. Dit zijn de zegels van de “gerichten”. Deze gerichten - straffen - 
vinden plaats tijdens de periode dat de Gemeente is weggenomen van de aarde en de wereld geregeerd gaat worden door de 
antichrist. Gerichten die ook heel sterk overeenkomen met de “plagen over Egypte” zoals deze in de verlossingsgeschiedenis in Exodus 
6 t/m 14 staan vermeld! Lees T53. Met de zegels worden Gods oordelen ten tonele gevoerd ter loutering, met als doel dat de mensen 
zich alsnog zullen bekeren. Vanaf zegel 7, wanneer de Grote Verdrukking aanvangt, betreffen het oordelen ter vernietiging. De zegels 
worden opgevolgd door de vernietigende bazuin- en schaal-oordelen. Johannes ziet bij het verbreken van: 
- 1e Zegel: een Wit paard: er is sprake van een boog; dus een wapen. Dat is een oorlogstuig en het wordt gehanteerd door een 

machthebber. Het witte paard en hem die daarop zit duidt op de valse vrede; het verwijst naar de antichrist die een vredesverdrag 
sluit met Israël gedurende de eerste 3,5 jaar van de 70e jaarweek van Daniël (T406). Verwar dit witte paard dus niet met het witte 
paard waarop Christus terugkomt zoals in Op 19 is vermeld. 

- 2e Zegel: een Rood paard: dit verwijst naar de oorlogen die plaatsvinden. De climax daarvan is na 3,5 jaar waarna de antichrist de 
vrede van de aarde wegneemt. De start van de 3,5 jaar Grote Verdrukking. Lees T220, T221, T406 en T407. 

- 3e Zegel: een Zwart paard: dit wijst op de economische rampen met als gevolg hongersnood. 
- 4e Zegel: een grauw, groenachtige lijkkleur, paard. Dit verwijst naar dodelijke ziekten. De wilde dieren kunnen naast roofdieren óók 

nagenoeg onzichtbare dieren zijn zoals virussen en bacteriën. Ook de mensen zullen zich “ziekelijk beestachtig” gedragen. 
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- 5e Zegel: onder het altaar van de tempel liggen de zielen van de mensen die vermoord zijn. Dit wijst vooruit naar alle mensen die 
gedurende de tweede 3,5 jaar van de Grote Verdrukking (T406) zullen worden vermoord/onthoofd door de antichrist en “zijn 
gevolg”. 

- 6e Zegel: dit verwijst naar de natuurrampen. Een zware aardbeving ontstaat (mogelijk gepaard gaande met vulkaanuitbarstingen!) 
waardoor de zon zwart, en de maan rood als bloed wordt (zie Matth 24:29; Joël 2:31); de sterren van de hemel vallen op aarde. 
Behalve dat het letterlijke hemellichamen kunnen zijn, is er ook een mogelijkheid dat het duidt op satan en zijn demonen die 
verwijderd zijn uit de hemelse gewesten en op de aarde worden geworpen om hun verderfelijke werk te doen. Lees in die context 
ook wat er geschreven staat in Jes 14 waar de satan als morgenster wordt aangeduid. De hemel rolt zich als een boekrol op; bergen 
en eilanden worden van hun plaats gerukt. Lees ook Jes 24:19-20. De mensen - hooggeplaatsten en armen - zoeken allemaal een 
schuilplaats in de holen. Iedereen roept tot de bergen “om hun aan het aangezicht van God te onttrekken”, omdat ze beseffen dat 
de toorn van het Lam over hun komt. Dit eindigt uiteindelijk bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg, de “Dag des Heeren” 
Zach 14. T249. 

 
T381 Op 7   de 144.000 

Dienaren afkomstig uit de 12 stammen van Israël; elk 12.000. 

T382 Op 9: 3   sprinkhanen als schorpioenen 

De schorpioen is een dodelijke vijand met vergif in zijn angel. Dit is ook gerelateerd aan het sterrenbeeld “de schorpioen”. Dit 
sterrenbeeld wijst ten diepste naar de kwaadaardige vijandschap die er is tussen de slang en het Nageslacht van de vrouw. Dit gaat de 
hele geschiedenis van de mensheid door: reeds in Gen 3: 15 wordt dit voorspeld. Lees ook T11 en T46. Het gaat door in Ex 1 waar het 
zaad van Abraham, diens nageslacht het volk Israël, verdrukt wordt door de Farao van Egypte. Haman in het boek Esther probeert alle 
Joden uit te roeien; Herodes doodde alle jongetjes in de periode dat Jezus geboren is; in de laatste twee millennia heeft een langdurige 
“shoah” gepoogd om het Joodse volk uit te roeien met als dieptepunt de Jodenvervolging onder Hitler. Ook vandaag is er weer sprake 
van toenemend antisemitisme.  

T383 Op 9: 11   Abaddon 

Of Apollyon in het Grieks = Verwoester. 

T384 Op 11: 9   de mensen uit de volken zullen de lichamen van 2 dode getuigen 3,5 dag zien liggen 

Dit was 100 jaar geleden nog ondenkbaar! In het huidige computertijdperk met webcams en online streaming en beeldverslagen, 
maken het echter mogelijk dat - per direct - dit tafereel zichtbaar is voor iedereen in de hele wereld. 

T385 Op 12: 5   het Kind werd weggerukt naar God 

Dit is na Jezus’ lijden en sterven het moment van Zijn opstanding en Zijn uiteindelijke hemelvaart. Omdat er sprake is van “wegrukken” 
kan het ook een vooruitwijzing naar de Opname van de Gemeente zijn (T334, T346, T406 en T413).  

T386 Op 12: 6   de vrouw vluchtte naar de woestijn 

Dit is de vlucht van de Joden in de tweede 3,5 jaar tijdens de Grote Verdrukking (T406) door de antichrist. Deze vlucht is vergelijkbaar 
met die van de Joden rond 70 na Christus toen ze moesten vluchten toen Jeruzalem en de tempel zijn verwoest door de Romeinen. 
Lees T282 waar deze passage in Lukas 21: 20-24 is toegelicht. 

T387 Op 12: 9   satan wordt neergeworpen op de aarde 

Satan kan dus nooit meer de gelovigen aanklagen zoals ie gewend was te doen. Lees ook T16 en T116. 

T388 Op 12: 12   satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft 

Dit is namelijk in het tweede deel van de 3,5 jaar van de 70e jaarweek van Daniël. Lees de uitgebreide toelichting T406. 

T389 Op 12: 14   de plaats in de woestijn 

Velen denken dat dit de plek Petra in Jordanië is. Deze plek wordt ontleend aan 
Micha 2: 12. Daar staat dat God de gelovige Joden zal verzamelen en hen zal 
bijeenbrengen als schapen van Bozra. Bozra is een andere benaming voor het 
gebied van Petra in Jordanië. Petra is een ruïnestad die is uitgehouwen in de 
rotsen; het is slechts door een nauwe toegang te bereiken en is om die reden heel 
erg veilig en goed te verdedigen. Het is dus als een veilige “stal voor de schapen”…. 
In Daniël 11: 41 staat heel expliciet dat Edom en Moab - het huidige gebied van 
Jordanië - zal ontkomen aan de hand van de antichrist. Ook deze tekst maakt het 
zeer waarschijnlijk dat Petra de plek is die het (1/3e)-overblijfsel van Israël in die 
tijd bescherming zal bieden tegen de verwoesting van de antichrist. Lees ook T188 
en T248.  
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T390 Op 13: 1   zeven koppen en 10 hoorns 

Lees ook Op 17: 9 waar staat dat de zeven koppen zeven bergen zijn. Dat verwijst naar de zeven heuvelen van Rome en is dus een 
vooruitwijzing naar het nieuwe (herstelde) Romeinse Rijk. Lees T216 en T218. 

T391 Op 13: 2   het beest 

Dit is de antichrist en eerder genoemd in Dan 7:7. Daar is hij het vierde dier en in die hoedanigheid de heerser van het vierde rijk. Dat 
vierde rijk is het zogenaamde “hersteld Romeinse Rijk” dat zal worden verslagen door Jezus Zelf bij Zijn tweede komst! Lees Op 19. Lees 
T216, T218 en T406. 

T392 Op 13: 11   een ander beest 

Dit betreft “de valse profeet”; de leider van de opkomende wereldreligie. Lees ook wat daar over geschreven is over Laodicea in T376. 

T393 Op 13: 18   zes-zes-zes/666 

De verklaring van 666 kan dus pas worden ontdekt als de desbetreffende persoon als 
antichrist is geopenbaard. En dat is dan weer nadat de Gemeente is opgenomen… De 
draak = satan; het eerste beest = antichrist; het tweede beest = valse profeet; zij 
vormen met z’n drieën “de antigoddelijke 3-eenheid”. Deze is de tegenhanger van de 
“Goddelijke 3-eenheid” zijnde: de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. 
Lees ook T406. De antichrist zal de hele wereld misleiden; lees T348 en T349. In Op 
18: 23 staat dat alle “groten der aarde” zijn handelspartners/kooplieden waren 
(T402). Direct daarop volgt dat alle naties door zijn “toverij” zijn misleid. In het Grieks 
staat hier het woordje “pharmakeion”. Ons woord farmacie (bereiding 
geneesmiddelen…) is daar van afgeleid. In deze context is het ook belangrijk wat over 
het getal 666 staat vermeld in Op 13: 16. Daar staat dat het een “merkteken” is lees 
ook T57. In het Grieks wordt hier het woord “palissade” voor gebruikt. Palissade is 
een scherp en puntig voorwerp; een puntige paal, of een doorn. Zou het merkteken - 
dat de antichrist in de eindtijd gaat toepassen - wellicht via vaccinatie, door middel 
van een naald of ander puntig voorwerp, kunnen worden aangebracht? Wellicht blijft 
er een tattoo of iets dergelijks zichtbaar achter? (De afbeeldingen betreffen de 
“smart patch” van de Swansea University; met behulp van deze micro-naalden 
kunnen vaccins worden ingebracht zonder gebruik making van lange naalden….). Op 
dit moment zijn er nieuwe vaccins die het mogelijk maken om enerzijds direct 
invloed uit te oefenen op het DNA van de mens. Anderzijds is de techniek gereed om 
via een vaccin een micro-(nano-)chip in de mens in te brengen welke als 
“besturingssysteem” kan dienen. Microsoft heeft daar recent patent WO2020 
060606 voor ingelegd voor het zgn. “Cryptocurrency-systeem”. Met dit “besturings-systeem” kan van buitenaf totale controle over de 
mens worden bereikt; daarbij is het onder andere mogelijk om te allen tijde direct in verbinding te staan met bijvoorbeeld financiële 
systemen waarmee je overal volledig contactloos kunt kopen en verkopen. Het is dus reeds nú al technisch mogelijk wat in de Bijbel 
2000 jaar geleden is voorspeld in het boek Openbaring… Lees ook T16. Mens en machine worden aldus geïntegreerd tot een zgn. 
“transhumane mens”. Dit is een expliciet doel van de “Great Reset” van het World Economic Forum, waarbij kunstmatige intelligentie 
(AI = Artificial Intelligence) centraal staat en waarbij de mens zelf god wordt en een eeuwig wezen wordt. Dat is dus de leugen waar 
satan, in Gen 3: 5, Eva mee misleidt! (T25, T216, T273-1 en T402) 

T394 Op 14: 6   eeuwig evangelie 

Op 76 plaatsen in de Bijbel betekent evangelie “Blijde (Goede) Boodschap”; de boodschap van genade! Dit “eeuwig evangelie” van Op 
14 is de enige plek waar het een andere betekenis heeft. Het is namelijk een “laatste aanmaning”; een waarschuwing om zich aan God 
te onderwerpen. Het is een oproep aan de antichristelijke heersers, hun handlangers, hun aanbidders en hun achterna lopers. Iedereen 
moet horen dat het einde nabij is. Het eeuwig evangelie roept iedereen op om God de Schepper van alles de eer te geven die Hem 
toekomt; of zoals in Ps 19 staat: “de hemel vertelt Gods eer; het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen”. Lees ook T125. Vrees 
Hem want het uur van Zijn oordeel is gekomen! Mede dank zij dit “eeuwig evangelie” zullen ook tijdens de Grote Verdrukking (T406) er 
ook onder de bewoners van de volken nog veel mensen zich tot God bekeren. Dat zal velen hun dood worden omdat ze het beest niet 
zullen aanbidden en zijn teken niet krijgen….. 

T395 Op 16: 10   het koninkrijk van het beest werd verduisterd 

Dit kan verband houden met de rook die beschreven wordt bij de vijfde Bazuin! Daar is ook sprake van schorpioen-achtige sprinkhanen 
die de mensen vreselijk steken met als gevolg helse pijnen. Lees T382. 

T396 Op 16: 13-14   kikvorsen 

Uit de bek van satan, de antichrist en de valse profeet komen onreine geesten in de gedaante van kikkers. Dit zijn geesten van 
demonen die bezit nemen van de koning van de aarde. Dit is vergelijkbaar met de tweede plaag in Egypte waar ook sprake is van 
kikkers. Ook daar betreft het onreine geesten omdat de tovenaars van Egypte  kikkers kunnen oproepen (Ex 8: 7). Zij stonden als 
magiërs ook in contact met de boze geesten en de engelenvorsten van Egypte. Lees ook T53 
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T396-1 Op 16: 17   de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht 

Nadat de zegel- en bazuinoordelen zijn uitgegoten wordt uiteindelijk ook dit zevende (en laatste) schaaloordeel uitgegoten juist over 
de lucht. Daarna volgt een “Het is geschiedt”…. Omdat het wordt uitgegoten over de lucht is dit een expliciet oordeel over het domein 
van satan. In Ef 2: 2 staat immers dat satan “de aanvoerder van de macht in de lucht” is. Omdat satan inmiddels is neergeworpen op 
aarde zijn de gevolgen op aarde dan ook bizar: de zwaarste aardbeving ooit volgt waardoor steden instorten en alle bergen en eilanden 
verdwijnen…. Toch overleven er mensen die vervolgens God lasteren. 

T397 Op 17: 3   vrouw op een scharlakenrood/purper beest 

De vrouw en het beest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de eindtijd. De vrouw/hoer staat voor de “valse religie/valse kerk”; 
het beest staat voor het “wereld bestuur/wereld rijk”. Kerk en bestuur zijn dus met elkaar verweven. Lees T376 en T398. Het beest 
heeft zeven koppen en tien horens: lees ook Dan 7 en Op 13. Lees T218, T390 en T391. De vrouw is bekleed met purper (paars) en 
scharlaken (rood) en draagt veel sieraden. De kleuren rood en paars zijn ook de overheersende kleuren van het pausdom… Lees T398. 

T398 Op 17: 5   Babylon de moeder der hoeren 

Dit verwijst naar de religieuze (afvallige kerk cq. het “naamchristendom”). “Afgoderij” noemt God in het oude testament bij 
voortduring “hoererij”. Lees ook T376. Alhoewel het wellicht best gevoelig ligt, lijkt de “valse religie” - de “vrouw/hoer”- ook te wijzen 
naar de sterk hiërarchische structuur van de kerk van Rome, of te wel het pausdom als SYSTEEM. Denk ook nog even aan de  kleuren 
rood en paars van de “vrouw/hoer”…… Lees T397. Wellicht ten overvloede: het zijn dus niet de oprecht gelovige katholieken. Er zijn 
velen die veronderstellen dat de “valse profeet” een paus zal zijn…. Ook allemaal “zij-invloeden” zoals geld en macht, zijn in veel 
gevallen zó belangrijk (geworden) dat mensen het als een religie achterna lopen! Het kapitalisme, socialisme en communisme zijn voor 
velen een “heilige-religie” geworden. Naast valse godsdiensten is ook de macht van het geld en van de materie een “afgod” geworden 
waar - zeker de westerse - mensheid achter aan liep/loopt en waar ze haar vertrouwen in had/heeft. Zelfs alle koningen op aarde zijn 
hier door verblind en lopen het achterna zonder het door te hebben. Kijk in dat licht ook naar de recente ontwikkelingen: het 
economische model van de westerse landen loopt langzaam maar zeker helemaal vast. De huidige machthebbers in de wereld komen 
ook steeds meer in de invloedssfeer van enkele buitensporig rijke mensen. De wereldleiders, samen met deze rijke mensen, werken 
reeds nu al langzaam maar zeker toe naar een “nieuwe wereldorde” en naar een steeds verdere “globalisering”! Lees ook T216. God 
heeft hen (reeds nu al) in de macht van “de vrouw” gegeven. Voor God is helaas geen plaats (meer). In deze laatste fase van de “eind-
geschiedenis” geeft Johannes aan dat zelfs het beest en de 10 horens (zijn rijk) “de vrouw” - de hoer  - de grote stad Babel - haten. Zelfs 
de afgoden die “Babel” symboliseert moeten dus plaats maken voor de aanbidding van alleen het beest (de antichrist)! De waterwegen 
waar de hoer aan zit zijn alle volken, stammen, talen en rassen. God heeft hen allemaal overgegeven aan het beest, aan de antichrist. 
De tegenhanger van deze “satanische religieuze vrouw” is “de vrouw (de bruid) van Christus”. Dat is de Gemeente die bestaat uit alle 
ware gelovigen die bij de Opname van deze aarde is weggenomen. Lees over de Gemeente: T 249, T342, T408 en T410.  

T399 Op 17: 8   het beest was en is niet meer maar zal weer komen 

Het beest is een wereld rijk; het betreft het hersteld Romeinse Rijk van de antichrist. De zeven koppen zijn zeven bergen waar de vrouw 
op zit: het zijn zeven koningen/wereldmachten; vijf ervan zijn gevallen, de zesde is nu aan het bewind en de zevende moet nog komen. 
De wereldmachten zijn achtereenvolgens: 1: Egypte, 2: Assyrië, 3: Babylonië, 4: Medo-Perzische, 5: Grieks-Macedonische, 6: Romeinse 
(was op het moment dat Johannes leefde het toenmalige wereldrijk) en 7: het nieuwe cq. toekomstige herstelde Romeinse rijk. De 
zeven koppen zijn ook zeven bergen aldus Johannes. Deze zeven bergen verwijzen naar de zeven heuvelen van Rome. Om die reden is 
het dus óók een vooruitwijzing naar het zevende Rijk dat nog moet komen: het zgn “herstelde” Romeinse Rijk in de Eindtijd. In dat rijk 
lijkt Europa een belangrijke rol te gaan spelen. Deze laatste wereld-regering zal echter niet lang duren: tijdens de eerste 3,5 jaar van de 
antichrist zal het rijk bestaan uit tien koningen waarvan de antichrist er één is; de zgn. “10-statenbond”. De rol van Europa en de tien 
staten waar sprake van is, zijn uitgebreid toegelicht bij de droom van koning Nebukadnessar in Daniël 2. Lees T216. 

T400 Op 18   val van de stad Babylon 

Nergens is er in hoofdstuk 18 sprake van menselijk handelen, dus het is God Zélf die hier ingrijpt. God roept Zijn volk op “ga uit haar 
vandaan”… Hij waarschuwt Zelf. Oók vandaag roept Hij ons op om waakzaam te zijn en om Babylon, de zonde, te verlaten! 

T401 Op 18: 10   ook de scheepvaart ligt er ontredderd bij 

Naast de daadwerkelijke handel (politiek en economie) stort ook het hele logistieke systeem in. 

T402 Op 18: 20   verblijd u dat God het vonnis over haar heeft voltrokken 

De westerse mens - zeker die van tegenwoordig - heeft een ontembare zucht naar weelde, vermaak, en vleselijk genot (o.a. seks in de 
meest perverse vormen). Dat streven naar welvaart heeft God en Zijn gebod helemaal aan de kant geschoven. Daarom eindigt het 
hoofdstuk dat zij (Babel als economisch systeem) schuldig is aan het bloed van alle mensen die op aarde zijn vermoord (verblind door 
de hebzucht). De “stad Babylon” is het economische systeem dat totaal zal instorten. Het betreft de “kooplieden” en “groten der 
aarde” van vers 23 (T25, T216, T273-1 en T393); de multinationals, Big Pharma, Big Tech, Big Data en Big Money. Gods tegenhanger van 
“de stad” Babylon, is het “Nieuwe Jeruzalem” dat de woonplaats van God en het Lam is nadat de oude hemel en aarde zijn voorbij 
gegaan en de nieuwe hemel en aarde door God zijn geschapen. Lees ook T408.  
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T403 Op 19: 11   Iemand op een wit paard 

Dit is het moment dat in Zacharia in hoofdstuk 14 is vermeld, dat Jezus Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg! Lees ook T249. 

T404 Op 19   deze twee 

Deze twee betreffen het beest uit de zee, de antichrist, en de valse profeet. Zij worden dus reeds vóór aanvang van het 1000jr 
(Messiaanse-) Rijk in de hel gegooid. Lees T391, T392 en T412. 

T405 Op 20: 3   afgrond of put 

Lees ook Op 9: 1 bij de vijfde bazuin en 2 Petrus 2. Lees T360, T364, T371 en Bijlage 15. 

T406 Op 12, 13 en 14   Toelichting 70e Jaarweek van Daniël en het boek Openbaring 
 
Deze toelichting wordt ondersteund door het volgende schema. In Daniël worden feitelijk drie fasen beschreven. Fasen die ook in het 
boek Openbaring worden beschreven. Deze worden hierna toegelicht.  

  
De weken 

De weken die in Daniël 9 zijn genoemd, betreffen geen letterlijke weken maar zogenaamde “jaarweken”. Een jaarweek betreft een 
periode van zeven jaren.  Voorbeeld: drie jaarweken is dan 3 x 7 jaren = 21 jaren… 

De fasen – drie profetische perioden 
 
De periode die in Daniël 9 wordt beschreven zijn op te delen in drie fasen. Het betreft drie zogenaamde “profetische perioden” die 
hierna verder worden beschreven en behelst een periode van in totaal 70 jaarweken = 70 x 7 jaar = 490 jaar.  

Berekening van de lengte van een jaar 

Wanneer het perioden van jaren betreft, dan is vervolgens van belang om te bepalen wat de duur van een jaar is. De berekening van de 
duur van een “Bijbels-jaar” wordt vastgesteld met behulp van de duur van de zondvloed. Deze duur staat opgetekend in Genesis 7 en 8. 
Volgens Gen 7: 11 begint de vloed op de 17e dag van de 2e maand. Volgens Gen 8: 4 duurt deze tot de 17e dag van de 7e maand. Dat is 
dan exact vijf maanden lang. In Gen 7: 24 staat vervolgens dat het water 150 dagen lang de overhand had op de aarde. Wanneer je dus 
weet dat de duur vijf maanden is én 150 dagen, dan houdt dat in dat er wordt gerekend met een maand van 30 dagen. Een jaar van 
twaalf maanden van dertig dagen is dus : 360 dagen. 
 
Omrekening van de profetische jaren naar dagen 
 
Wanneer er sprake is van 70 jaarweken, dan is de totale profetische periode 70 x 7 jaar: 490 jaar. De totale duur in dagen is dan 490 
jaar x 360 dagen = 176.400 dagen. Er is vervolgens een deel dat al historie is, een deel dat momenteel nog plaatsvindt en een deel dat 
in zijn geheel nog zal plaatsvinden. Deze drie fasen worden hierna toegelicht. 
 
FASE 1: 69 jaarweken – 483 jaren (historie) 
 
De jaarweken 1 tm 69 zijn inmiddels historie. Dit deel van de profetie van Daniël is namelijk al in vervulling gegaan en wordt hierna kort 
uitgelegd. Eerst weer even de omrekening van jaren naar dagen: 69 jaarweken x 7 jaar x 360 dagen = 173.880 dagen. Wanneer zijn 
deze jaarweken en dagen in vervulling gegaan: 14 maart 445 v Chr.: de start van deze periode/fase wordt gerekend vanaf het besluit 
om Jeruzalem te herbouwen na de ballingschappen van het volk Israël. Dat bevel tot herbouw is gegeven aan Nehemia. Lees daartoe 
het gelijknamige Bijbelboek. In Neh 2: 1-10 ontvangt Nehemia in het 20ste jaar van Artaxerxes, de koning van Babel, het bevel en de 
toestemming om Jeruzalem te herbouwen. Teruggerekend is dat bevel uitgegaan op 14 maart 445 voor Christus. Dit bevel en deze 
opdracht is de start van de 70 jaarweken, oftewel van de 490 profetische jaren. Voor de herbouw van Jeruzalem zijn 7 jaarweken nodig 
geweest. Dat zijn dan weer omgerekend 49 jaren a 360 dagen is in totaal 17.640 dagen. Het verdere herstel van Jeruzalem heeft 
vervolgens 62 jaarweken geduurd. 62 jaarweken x 7 jaar x 360 dagen = 156.240 dagen. In deze periode heeft Jeruzalem wel steeds 
onder druk van vijanden geleefd. Van de 100 jaar na Nehemia’s restauratie is er geen Bijbelse of wereldlijke geschiedenis bekend.  
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Geboorte en leven van Jezus 
 
De geboorte en het leven van Jezus is in deze context van belang omdat de huidige tijdrekening rekent met de periode van vóór 
Christus en de periode van ná Christus. Volgens Lukas 3: 23 was Jezus bij Zijn start van Zijn openbare optreden ongeveer dertig jaar 
oud. Daarna heeft Hij ongeveer 3,5 jaar op aarde gediend. Dan is Jezus ongeveer in het vierde jaar vóór onze tijdrekening, dus in het 
jaar 4 vóór Chr. geboren. In het jaar 0 start onze huidige tijdrekening. De geboorte van de Heer Jezus is dus ongeveer 4 jaar eerder te 
dateren omdat in 30 na Christus Zijn kruisdood plaatsvond. De opstanding van Jezus was op de derde dag na Zijn kruisdood (Lees: Mat 
16: 21; 17: 23; 20: 19; Luk 9: 22; 18: 33; 24: 21, 46). Nadien werd Hij nog veertig dagen gezien door Zijn discipelen (Lees: Hand 1: 3; 1 
Kor 15: 6). Daarna kwam Zijn hemelvaart (Lees: Markus 16: 19; Luk 24: 51; Hand 1: 9-11). Tien dagen na de hemelvaart was het 
Pinksteren, oftewel vijftig dagen na de opstanding (Lees: Lev 23: 16; Hand 2: 1). De Heilige Geest werd toen uitgestort (Lees: Joh 14: 16; 
16: 7, 8; Hand 2). 
 
Daniel 9 en de 70 jaarweken versus de Messias Jezus Christus 
 
In Daniël 9: 24 staat dat er 70 jaarweken bepaald zijn voor Jeruzalem en Israël (uw volk). Vervolgens wordt in Dan 9: 25 aangegeven dat 
er sprake is van een periode van zeven jaarweken en een periode van 62 jaarweken. In totaal 69 jaarweken. 69 x 7 is 483 jaar. Ook is 
exact aangegeven wanneer deze periode start en wanneer deze eindigt. 
 
Start: In Daniël 9: 25 staat heel expliciet dat de periode start vanaf het bevel om “Jeruzalem te herbouwen”. Dat is hiervoor verklaard 
vanuit Nehemia 2: 1-10. Sindsdien vangt er een periode aan van zeven jaarweken en van 62 jaarweken; dus 69 jaarweken.  
Einde: In Daniël 9: 25 staat vervolgens “tot de tijd dat het Woord uitgaat” (het “Woord” is Jezus Christus; lees Joh 1: 1) en “totdat het 
terugkeert”. Dat is dus de periode waarin Jezus’ openbare optreden start en Jezus Zijn boodschap verkondigt tot dat het terugkeert. De 
terugkeer is dan Zijn sterven aan het kruis, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart waarbij Jezus dus terugkeert naar Zijn Vader. 
 
Conclusie: vanaf het bevel in 445 v. Chr. tot aan de kruisdood van de Heer Jezus lopen exact de 69 jaarweken x 7 = 483 profetische 
jaren. Dat zijn de 69 x 7 x 360 dagen. Totaal 173.880 dagen! Reken je met deze dagen terug, dan kom je uit op 14 maart 445 v Chr… 
Deze periode is in de geschiedenis precies zo vervuld! De 69 jaarweken hebben dus plaatsgehad in de geschiedenis. Dan rest dus de 
laatste, de 70e jaarweek van zeven jaar. Deze laatste jaarweek volgt echter niet aansluitend op de voorgaande 69 jaarweken. Er zit een 
periode tussen. Zie ook het schema… 
 
FASE 2: De “tussenperiode” van “De Gemeente” (heden) 
 
In de toekomst (eindtijd) zal de 70ste jaarweek plaatsvinden. Tussen de voorgaande 69 jaarweken en de uiteindelijke 70ste jaarweek is er 
namelijk de periode van de “heidenen” cq. van de “Gemeente”. Het beeld dat in Daniël 9 door de engel Gabriël aan Daniël wordt 
schetst, is als het ware een beeld van twee bergen die voor je liggen: wanneer je er vóór staat dan zie je alleen de voorste berg; de top 
van de tweede berg zie je slechts in de verte. Daartussen ligt een dal, maar je hebt geen idee hoe groot en hoe ver dat dal is…. Dat zie 
je pas als je de eerste berg over bent. Zo ook met dit gezicht: de periode van de 69 jaarweken ligt achter ons en we bevinden ons in het 
dal en kijken op de bergtop in de verte. De periode van dit dal, dus van “de Gemeente”, is de fase waar we ons nu ook nog zelf in 
bevinden. Deze periode van “de Gemeente” wordt hierna kort toegelicht. 
 
De Gemeente: Na de hemelvaart van Jezus kwam Pinksteren. Vijftig dagen na Zijn opstanding werd de Heilige Geest uitgestort. Vol van 
de Geest zijn de discipelen en apostelen de wereld ingetrokken en hebben de Blijde (Goede) Boodschap verkondigd. In het Bijbelboek 
Handelingen is dit allemaal beschreven en wordt verteld dat na de Christengemeente in Jeruzalem, ook veel Christengemeenten in 
Klein Azië zijn opgericht. Daarna is de Blijde (Goede) Boodschap over de gehele wereld verspreid en zijn miljarden mensen tot geloof in 
Christus gekomen. Met elkaar vormen deze wedergeboren gelovigen “de Gemeente van Christus”. Voor de goede orde: dit betreft dus 
zowel gelovige Joden, als gelovigen uit de niet-Joden (dit noemt de Bijbel “de heidenen”). Vanaf de hemelvaart en de uitstorting van de 
Heilige Geest tot op heden, wordt dit de “tijd der heidenen” genoemd (Lees: Dan 2: 36-45, Luk 21: 24, Rom 11: 25). De Gemeente was 
in het oude testament echter een “verborgenheid”. Dit wordt onder andere beschreven in Rom 16: 25; Ef 3: 3-6 en Kol 1: 24-27.  
Christus is het Hoofd van de Gemeente. Lees ook T272.  
 
Jezus is na Zijn opstanding ten hemel gevaren en maakt de plaats gereed voor Zijn Gemeente, Zijn bruid, Zijn vrouw! Lees ook Bijlage 9. 
Voor de gelovigen die de Gemeente vormen zijn namelijk vele woningen bereid; Christus ziet er naar uit om “haar” thuis te halen en 
met “haar” samen te zijn. Alleen de Vader weet echter het moment dat Christus Zijn bruiloft mag vieren; dit is “de bruiloft van het 
Lam”. Lees daartoe Openbaring 21. Die bruiloft zal plaatsvinden nadat Christus Zijn bruid, Zijn Gemeente heeft opgehaald. Dat moment 
van “ophalen” zal plaatshebben tijdens “de Opname”. Bij de Opname worden óók de gelovigen uit het oude testament opgehaald; zij 
vormen de “gasten” bij de bruiloft van het Lam!! Het moment van de Opname is echter een verborgenheid. In Matth 24: 36 staat heel 
expliciet dat niemand de dag en het uur kent. Ook de Zoon, ook Jezus (als mens-zijnde) dus niet. Alleen de Vader weet het! Hoewel we 
dus de dag en het uur niet weten, moeten we wel letten op de tekenen van de tijd en waakzaam zijn. We kunnen het dus wel zien 
aankomen! 
 
De Opname: wanneer de “volheid der heidenen” is bereikt zal de zogenaamde “Opname” volgen. In de Bijbel wordt hier op 
verschillende plaatsen over gesproken:  
- Wij zullen niet allen ontslapen….de doden zullen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden…..: 1 Kor 15: 51-53. 
- Een bazuin van God zal neerdalen uit de hemel. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij de levenden….... 

worden opgenomen in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht……..: 1 Thess 4: 16-18. Lees ook T412. 
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- Allen die in de graven zijn, zullen Zijn stem horen en zij zullen er uit gaan….. tot de opstanding ten leven….: Joh 5: 28-29. 
- Ik hoorde een stem als van een bazuin…… die zei: “kom hier omhoog”….. Op 4: 1. 
- Jezus vertelt Zijn discipelen dat Hij terugkomt om Zijn rechtvaardigen tot Zich te nemen in het Huis van de Vader met Zijn vele 

woningen (woningen zijn dan te vergelijken met bijvoorbeeld de vertrekken zoals in de tempel van Salomo). Joh 14: 1-4 (T291) 
De opname van de Gemeente is een realiteit vanaf Openbaring 4. Wanneer de Gemeente is opgehaald, zal ook de Heilige Geest van de 
aarde naar de hemel zijn teruggegaan. Met het vertrek van de Gemeente én de Heilige Geest is de weg vrij voor satan op aarde, en 
daarmee ook voor de handlangers van de satan. Lees ook T413. 
 
De antichrist: satan heeft “een handlanger” die namens hem de macht op aarde zal gaan uitvoeren: de antichrist die alle macht van het 
herstelde Romeinse rijk zal uitoefenen. Hij wordt aangekondigd in het boek Daniël: Dan 7: 8 en 18-27; Dan 8: 9-12 en 23-26; Dan 9: 26-
27; Dan 11: 20-45. In deze gedeelten wordt hij voorgesteld als de “kleine hoorn” die opkomt tussen de 10 andere hoorns en koning 
wordt over heel de aarde en zich zal keren tegen Israël. T218 en T219. In Openbaring 12 t/m 14 wordt hij verder beschreven. Hij zal 
spreken als de draak (satan) en oefent dus diens macht uit (Lees: Op 13: 11). Deze antichrist komt dus na de Opname op het 
wereldtoneel. Hij wordt in de Bijbel op meerdere plekken als volgt beschreven: 
- Dan 9: 26 en 27 “de toekomstige vorst” en “de verwoester”; 
- Dan 11: 36-40; Jes 57: 9-11 de “koning” van Israël in de eindtijd; 
- Zach 11: 15-17 de “dwaze herder”; 
- Joh 5: 43 hij die “komt in zijn eigen naam”; 
- 2 Thess 2: 3 “de mens der zonde”, “de zoon des verderfs” “de mens van de wetteloosheid”; 
- 2 Thess 2: 4 “de tegenstander, die zich verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods 

als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is”; 
- 1 Joh 2: 18 - 22. Dit gedeelte kondigt de antichrist aan. Vers 22: “de leugenaar die de Vader en de Zoon loochent”; 
- 2 Joh 1: 7 “de misleider en de antichrist”;  
- Op 6: 2 “ruiter op het witte paard” (T380); 
- Op 13: 11-18 en 16: 13 het “beest uit de aarde”. 
De antichrist zal succes hebben bij degenen die “de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden” (Lees: 2 Thess 
2: 9-10). De openbaring van de antichrist is het begin van “de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal om te 
verzoeken, die op de aarde wonen” (Lees: Op 3: 10). In Dan 9: 27 staat dat hij met Israël een (vredes-)verbond van zeven jaren sluit. Dat 
is de start van de laatste fase: fase 3 de “70e jaarweek”. 
 
FASE 3: 70e jaarweek  - 7 jaren (toekomst) 
 
De laatste jaarweek van Daniël 9 moet dus nog plaats vinden. Dat zijn zeven jaren van 360 dagen = 2520 dagen. Deze periode van de 
70e jaarweek is zowel in Daniël beschreven als in Openbaring. Eerst kort wat er in beide Bijbelboeken aangegeven wordt. Daarna wordt 
de periode uitgebreid toegelicht wat daar zoal in plaatsvindt en dan vooral in relatie tot het volk van Israël. 
 
Daniël: In Daniël 9: 27 staat dat de antichrist één week lang zal regeren. Halverwege de week zal hij het slachtoffer en graanoffer doen 
ophouden. Wanneer er sprake is van offerdienst, dan is er dus ook weer een tempel in Jeruzalem (voor wat betreft deze derde tempel: 
lees ook T84-1 en T407). Daarnaast is er sprake van “halverwege”. Deze periode van zeven jaar is dus op te delen in twee perioden van 
3,5 jaar. Totaal 2520 dagen opgedeeld in 2 x 1260 dagen… Dan 7: 25 schetst dat de antichrist met list en bedrog en met moord aan het 
bewind zal komen en dat hij de heerschappij over de wereld op zich zal nemen. Hij sluit een (vredes-)verbond van één week lang. Eerst 
een periode van ogenschijnlijke vrede. In die zeven jaren zal hij volgens Dan 9: 27 halverwege “het slacht- en spijsoffer doen 
ophouden”. Gaandeweg trekt hij de teugels dus aan en zal hij steeds meer beperkingen opleggen aan de wereld en aan het volk Israël. 
Die tweede helft is waar Dan 9: 27 en Op 12: 14 het dan over hebben als ze spreken over “een tijd, tijden en een halve tijd”. Dat betreft 
dan een jaar, twee jaar en een half jaar: dus 3,5 jaar. 3,5 x 360 dagen is 1260 dagen. Deze notatie “tijd, tijden en een helft” staat ook 
nog een keer in Dan 12: 7. 
 
Openbaring: de periode die Daniël beschrijft staat ook genoemd in het boek Openbaring. Op 11: 2 wordt aangegeven dat de tempel 
gedurende 42 maanden aan de heidenen gegeven is en vertrapt zal worden. De offers zullen dus gestopt worden! 42 maanden is gelijk 
aan 3,5 jaar.  In Op 11: 3 is sprake van de “twee getuigen” die in de periode van de antichrist 1260 dagen lang zullen profeteren. 1260 
dagen is weer 3,5 jaar. Velen gaan ervan uit dat dit Mozes en Elia zullen zijn…. Bij de aanvang van de antichrist verkondigen zij het 
Joodse volk de boodschap van de Messias en zullen bovennatuurlijke wonderen doen. Dat is dus gedurende de eerste helft van de 
regering van de antichrist. Deze eerste 3,5 jaar is wat in Op 3: 10 staat genoemd als “de ure der verzoeking”.  
In Op 13 wordt de antichrist verder beschreven. Hij is het beest uit de zee wat betekent dat hij uit de volkenwereld zal komen. Hem is 
macht gegeven gedurende een periode van 42 maanden waarbij hij het volk Israël zal onderdrukken en in de tempel zichzelf tot god zal 
laten uitroepen. Hij zal oorlog voeren tegen Israël en hij ontvangt de macht over elke stam, en taal en volk. In de tweede helft van zijn 
regering zal hij dus de hele wereld regeren en het volk Israël onderwerpen aan zijn macht….  
 
De 70e jaarweek in de rest van de Bijbel: in de Bijbel wordt deze 70e jaarweek van Dan 9: 27 op meerdere plekken genoemd en als 
volgt omschreven: 
- de periode van “een verbond met de dood en de hel” (Lees: Jes 28: 14-19; 57: 9-11); 
- dit uit vrees voor de “overvloeiende gesel” (Lees: Jes 28: 15); 
- de “verwoester” (Lees: Jes 28: 2; Jer 6: 22-26; Dan 9:2 7; 2 Kon 18: 14-17); 
- de “koning van het Noorden” (Dan 11). Typologisch was dit Antíochus Epíphanes (“een koning” die beschreven is in Dan 8: 23-25). 
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Het is een verbond van het Joodse volk met de antichrist en het Romeinse staatshoofd (“de vorst die komen zal” Dan 9: 26). In feite een 
verbond met hem die macht over de dood heeft, de duivel (Lees: Hab 2: 14). De periode wordt zoals hiervoor is aangegeven weer 
opgedeeld in twee helften van 3,5 jaar oftewel van 2 x 1260 dagen. 
 
Twee perioden van 3,5 jaar: Deze “70e jaarweek” zijn de zeven jaren die volgen NA de Opname van de Gemeente en VOOR de tweede 
komst van Christus, samen met Zijn heiligen of “uitverkorenen”(Lees: Op 17: 14; Op 19: 11, 14 en Zach 14: 5). De week start bij de 
komst van de antichrist en kent twee perioden van elk 3,5 profetische jaren (2 x 1260 dagen):  
- De eerste 3,5 jaar: dit is “de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen” 

(Lees Op 3: 10). Het is de eerste halve jaarweek, naar analogie met Dan 9: 27: de antichrist zal een (vredes-) verbond sluiten met 
Israël en “in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden ...”  
In Openbaring 6 t/m 16 worden achtereen-volgens diverse oordelen (of “gerichten”) beschreven: de zegel-, bazuin- en schaal-
oordelen. Deze oordelen/gerichten nemen steeds in 
hevigheid toe. In Op 6: 2 wordt het eerste zegel 
genoemd: “een Wit paard met iemand daarop met 
een boog in zijn hand en een kroon op zijn hoofd. Hij 
is een overwinnaar”.  
Het witte paard en hem die daarop zit duidt op de 
valse vrede; het verwijst naar de antichrist die op het 
wereldtoneel verschijnt en als eerste een 
vredesverdrag sluit met Israël gedurende de eerste 
3,5 jaar van de 70e jaarweek van Daniël. Deze vrede 
is echter schijn. In deze eerste 3,5 jaar vinden de 
eerste zes zegel-oordelen plaats zoals in Op 6 zijn 
beschreven. Met deze eerste 6 zegels worden Gods 
oordelen ten tonele gevoerd ter loutering, met als 
doel dat de mensen zich alsnog zullen bekeren. De 
zegels zijn wel degelijk óórdelen omdat in Op 6: 17 - 
18 sprake is van de “toorn van het Lam”. Het betreft 
de “komende toorn van God” zoals in 1 Thess 1: 10 
genoemd is. Vanaf zegel 7, wanneer de Grote 
Verdrukking aanvangt, betreffen het oordelen ter 
vernietiging. Vanaf dat moment breekt de hel verder los op aarde…………..  

 
- De tweede 3,5 jaar: begint met het openen van het zevende zegel. Dit is de periode die de “tijd van benauwdheid voor Jakob” 

genoemd wordt (Lees: Jer 30: 7 en Dan 12: 1). Deze laatste 3,5 jaar wordt ook “de Grote Verdrukking” genoemd (Lees: Mat 24: 21; 
Mark 13: 19). Het is de tweede halve jaarweek van 1260 dagen van Op 11: 3; 12: 6, of de 42 maanden van Op 11: 2; 13: 5,  of “een 
tijd, tijden en een halve tijd” van Dan 7: 25; 12: 7 en Op 12: 14.  

 
Oordelen/gerichten: deze tweede helft, deze “Grote Verdrukking”, zal een periode van vreselijke oorlogen, rampen en oordelen 
zijn. De laatste 3,5 jaar start in Op 8: 1 waarin het zevende zegel wordt geopend. Dit zegel bestaat uit de zeven bazuinoordelen 
(Lees: Op 8: 6 t/m Op 9: 16), waarvan het zevende bazuinoordeel (lees Op 11: 15), uit de volgende zeven schaaloordelen bestaat 
(Lees Op 16). 

 
Satan: aan het begin van de Grote Verdrukking worden de duivel en zijn engelen vanuit de hemel op de aarde neergeworpen (Lees: 
Op 12: 7-9). Het Romeinse rijk zal dan zijn satanische-invloed hebben in de laatste halve jaarweek. “Zij (de duivel en zijn engelen) 
zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden” (Lees: Op 11: 2; 13: 5). De handlanger van satan, de antichrist, zal erop 
uit zijn de “tijden” (feesttijden van Jahweh) en de wet te veranderen, gedurende “een tijd, en tijden, en een gedeelte van een tijd” 
(Lees: Dan 7: 25).  
 
“De Gruwel”: in Dan 12: 11 lezen we dat aan het begin van de laatste halve week (na de eerste 1260 dagen…..) het dagelijks offer 
zal worden gestaakt en dat daarvoor in de plaats een “gruwel” zal worden opgericht (Lees: Dan 9: 27 en 12: 11; Mat 24: 15; Mark 
13: 14). Deze “gruwel” is het opgerichte beeld van de antichrist (dat kan praten….). De valse profeet, de leider van de wereldreligie, 
zal de hele wereld dwingen om voor het beeld van de antichrist te buigen. Het gaat dus om de eer en glorie voor de antichrist die 
zich als god zal voordoen. Eigenlijk is het rechtstreeks de satan die zich dan laat vereren. Dát is waar de satan reeds vanaf Gen 3: 15 
op uit is! Het oprichten van het beeld van de antichrist in de tempel in Jeruzalem, is het zichtbare begin van de “Grote Verdrukking” 
(Lees: Mat 24: 21; Mark 13: 19; Op 7: 14).  

 
Het volk Israël: in deze 3,5 jaar zal Israël echter verlost worden (Lees: Jer 30: 7; Dan 12: 1; Op 7: 4) door “verzegeling” (Lees: Op 7: 
4). Dat zijn de 144.000 uit elke stam van Israël 12.000. Dat zijn de Joden die zich bekeren tot de Messias en die de boodschap zullen 
verkondigen onder de Joden. In de eerste 3,5 jaar zullen 144.000 Joden zich bekeren. Zij zijn het die in Op 14: 4 de “eerstelingen” 
genoemd worden. In de jaren van verdrukking zal in totaal nog 1/3e van het Joodse volk tot bekering komen. Dat staat vermeld in 
Zach 13: 8. Zodra het gelovige deel van de Joden op het tempelplein in Jeruzalem het afgodsbeeld “De Gruwel” zien (Lees: Matth 
24: 15), dan weten ze dat het verkeerd gaat en vluchten ze naar de bergen (Matth 24: 16-20) en zullen ze in Moab (dat is het 
huidige Centraal Jordanië aan de overzijde van de Jordaan) voor de periode van 1260 dagen een veilig heenkomen vinden. Lees: Jes 
16: 3-4; Op 12: 6, 7, 13 en 14. Lees ook T188, T248 en T389.  
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Het andere ongelovige 2/3e deel van de Joden zal in de laatste 3,5 jaar in Israël onder de voet worden gelopen door de antichrist 
“De koning van het Noorden”….(Lees: Dan 11: 40-45 en Joël 1; Joël 2: 1-27; Jes 28: 14 t/m Jes 29: 8 en Zach 12-14). Daarmee zal de 
meest afschuwelijke oorlog uitbreken in de menselijke geschiedenis. Het is God zelf die deze vreselijke periode beperkt tot een 
duur van 3,5 jaar: “ter wille van de uitverkorenen (het Joodse volk) zullen die dagen ingekort worden” (Lees: Matth 24: 21-22; Dan 
7: 25; Dan 12: 7; Op 12: 6, 14 en Op 13:5). Het einde van deze periode staat prachtig beschreven in Zach 12 - 14. In Zach 14: 1 - 4 
staat dat “De Heere” en dat is Jezus Christus, zal uittrekken en tegen de heidenvolken zal strijden”. Vers 4: “op die dag zullen de 
voeten van Jezus staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt”. In vers 5 staat dat Jezus komt met “al Zijn heiligen”. Op die dag, 
aldus vers 9: “zal Jezus Koning worden over heel de aarde”. Dat is de “Dag des Heeren” waarop Jezus’ 1000 jarig Messiaanse Rijk  
aanvangt!! Dat is ook wat in Micha 2: 13 staat “de Doorbreker trekt voor ze uit; de Heere gaat aan de spits”. Lees verder T407. 

 
Twee extra toelichtingen 
1. Er zijn verschillende inzichten in de Opname: 1. vóór de 70e jaarweek, dus voor de zeven jaren van verdrukking. 2. in het midden 

van de 70e jaarweek; 3. aan het einde van de 70e jaarweek; deze verschillende scenario’s worden nader toegelicht in T413. 
 

De voorgaande beschrijving betreft dus scenario 1: de Opname gaat vooraf aan de 70e jaarweek. Dus vóór de zeven jaren van 
verdrukking. Daar is een duidelijk argument voor wat hier kort wordt toegelicht. In Matth 24: 36 staat heel expliciet vermeld dat de 
dag en het uur van de Opname bij niemand bekend is. Alleen de Vader weet het. In de verdere beschrijving van de periode van de 
70e jaarweek, de zeven jaren van verdrukking, is heel expliciet aangegeven dat die periode begint zodra de antichrist zich openbaart 
en vrede sluit met Israël. Daarna is ook het exacte aantal dagen bekend van deze periode! Dan kan je dus ook heel nauwkeurig 
gaan berekenen wanneer die periode eindigt, of wanneer je op de helft bent! Om deze reden is het dus heel aannemelijk dat de 
Opname vóór de 70e jaarweek zal plaatsvinden. Extra argument daarvoor is ook al in toelichting T20 aangegeven: net zoals Henoch 
werd opgenomen, en Noach met zijn gezin veilig in de ark waren, ZO zal de Gemeente worden bewaard vóór het oordeel en 
worden opgenomen vóór de 70e jaarweek aanvangt! Dit zelfde principe zie je ook bij Lot en zijn gezin. Zij zijn de enigen die 
rechtvaardig zijn en worden gered vóór het oordeel van God over Sodom en Gomorra. 

 
2. Nog een overweging die ook best zo zou kunnen gaan. Na de Opname start de 70e jaarweek; de periode van zeven jaar verdrukking. 

Maar….: start de 70e jaarweek direct na de Opname en openbaart de antichrist zich dus ook direct de dag er na? Of is het mogelijk 
dat hier nog enige tijd over heen zal gaan? Dat laatste zou best mogelijk kunnen zijn. Er is namelijk een heel interessante theorie 
gebaseerd op de Ezechiël-oorlog uit Ez 38 en 39. Deze oorlog zou wel eens heel goed eerst, dus direct na de Opname kunnen gaan 
plaatsvinden. Toelichting: 

 
wanneer na de Opname de Christenen namelijk van de aarde zijn verdwenen, dan is het goed mogelijk dat de in Ezechiël genoemde 
coalitie besluit om Israël aan te vallen. Ook de VS zal immers vleugellam zijn geworden na het verlies van miljoenen Christenen! De 
coalitie van landen die Israël aanvalt betreft Rusland en diverse Islamitische landen zoals onder andere Iran (Perzië). God zal Israël 
echter ZELF helpen en de legers van die landen volledig wegvagen. Het zal dan een periode van zeven jaar duren waarin Israël 
gebruik kan maken van de in beslag genomen wapens om deze als “brandhout” (brandstof…) te gebruiken. Ook duurt het zeven 
maanden om alle lijken te verwijderen uit het land. Na het ingrijpen van God zijn dus de VS, Rusland en de Islamitische landen 
zodanig verzwakt dat juist dát een heel goed moment is dat er een nieuwe “sterke man” opstaat in de persoon van de antichrist! 
Dat zou dan wel eens pas na twee of drie jaar kunnen zijn na de Opname. Dat maakt dan ook mogelijk dat Israël zo’n zeven jaar het 
in beslag genomen wapentuig als brandstof kan gebruiken. Wanneer de antichrist zich op het wereldtoneel gaat begeven gaat hij 
eerst vrede sluiten met Israël. Daarna, na 3,5 jaar, breekt de hel verder op aarde los. Dat is het moment waarop de gruwel is 
opgericht. In dit scenario is dat dus zo’n vijf tot zes jaar na de Opname. Dat is ook het moment waarop (dus halverwege de 
openbaring van de antichrist) het gelovige 1/3e deel van Israël zal vluchten naar Jordanië (Moab) en daar op bovennatuurlijke wijze 
zal worden beschermd door God. De gruwel, de antichrist, zal vervolgens de rest van Israël onderdrukken en 2/3e deel zal onder de 
voet worden gelopen.  

 
Als Israël dus zeven jaar lang de wapens als brandstof zal “opstoken” dan moet er dus al vóór de openbaring van de gruwel, een 
periode van plm. vijf tot zes jaren zijn geweest waarin de Israëlieten het “stookhout” hebben kunnen gebruiken. Na de gruwel heeft 
het restant van Israël (dus dat 2/3e deel dat steeds minder wordt…..) dan nog een paar jaar de tijd om de rest van de brandstof te 
gebruiken…. Al met al duurt het scenario dat hier beschreven wordt een periode van tussen de acht en tien jaar na de Opname….. 
(lees ook Bijlage 3 par 3.3). 
 

Tijdlijntje : 0--> A ------------------> B ------------------------------------- C -------------------------------------> D 

0 = Opname; A = Vrij snel daarna volgt de Ezechiël 38-39 oorlog; B = Opkomst antichrist. Hij sluit vredesverdrag met Israël; start 

70e jaarweek cq.de periode van verdrukking; C = Halverwege de Jaarweek openbaart zich “de gruwel” en start de “Grote 

Verdrukking”; D = Wederkomst Christus op de Olijfberg bij Jeruzalem 

Tussen 0 en A zou een paar maanden kunnen zitten. Tussen A en B zou maximaal twee jaar kunnen zitten. Tussen B en D is de 70e 
jaarweek. C is het moment halverwege de periode van 7 jaar, dus 3,5 jaar na B.  Totaal periode 0 t/m D zit dan ongeveer acht tot 
maximaal tien jaar! Nogmaals: het is een scenario. Het ZOU zo kunnen gaan maar is geen zekerheid… 

T407 Op 20   het 1000 jarige Messiaanse Rijk 
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Eerste Opstanding: Wie zullen deel hebben aan deze zgn. “eerste opstanding” en zullen dus “mee-regeren” met Jezus in Zijn Vrederijk, 
in het 1000 jarige Messiaanse Rijk: 
- uiteraard eerst de Heer Jezus. Hij is de eerste die opgestaan is uit de dood. In 1 Kor 15: 20 wordt Hij ook de “ eersteling” genoemd; 
- de gelovigen die deelhebben aan de “Opname”; lees 1 Thess 4: 15-17, 1 Kor 15: 51-53 en Joh 5: 28-29. Lees T334, T336 en T346. Dit 

zijn: 
o alle oud testamentische gelovigen; lees Daniël 12: 1-2: “Velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen tot 

eeuwig leven, anderen tot smaad en eeuwig afgrijzen (verderf). Lees ook T412; 
o de gelovigen van ná de uitstorting van de Heilige Geest, die in hun leven Christus hebben gediend (levenden en gestorvenen uit 

zowel de Joden als uit de heidenen). Zij vormen de Gemeente, de bruid van Christus; lees T249, T272, T342, T378, en T406; 
- de twee mannen die in het midden van de Grote Verdrukking (T406) zullen opstaan uit de dood; lees Op 11: 5; 
- alle martelaren (uit de Joden en uit de heidenen) die tijdens de Grote Verdrukking (T406) tot geloof komen en niet het teken van 

het beest aannemen en om die reden onthoofd zijn geworden; lees Op 20: 4-6. Zij worden weer levend nadat satan voor 1000 jaar 
gebonden is.   

Volgens Op 20: 6 zijn de hier voor genoemde deelnemers aan deze “eerste opstanding” “zalig”. Over hen zal de “tweede dood” (de 
poel van vuur en verdriet, de hel) geen macht hebben. In plaats daarvan zullen ze priesters van God en van Christus zijn en met Hem als 
koningen regeren: 1000 jaar lang. Zij allen hebben ook het verheerlijkte “opstandingslichaam” (Lees T336). 

Zoals aangegeven in T406 vinden er vreselijke rampen plaats in de laatste jaarweek. Dat kost héél veel levens….. Hoeveel mensen 
zullen er dan nog na de Grote Verdrukking bij benadering leven? Een poging om een indicatie te geven met als uitgangspunt 1 jan 
2021: 

1. OPNAME:  
a. stel de Opname zou plaatsvinden in 2021. Dan gaan we uit van het aantal levende mensen op aarde per 1 jan 2021: 7,9 miljard 

(bron Wikipedia). 
b. Als eerste zullen heel veel kinderen “verdwijnen”. Jezus heeft juist kinderen op het oog. Dat is te lezen in de evangeliën waarin 

Jezus aangeeft “laat de kinderen tot Mij komen, want het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij”… Lees Matth 
19: 13-30; Mark 10: 13-30 en Luk 18: 15-30. Een kwart van de wereldbevolking bestaat uit kinderen tot 15 jaar. Stel dat 
kinderen vanaf ongeveer hun zevende levensjaar een bewuste keuze voor Jezus kunnen maken. De andere helft kan dus nog 
geen bewuste keuze hebben gemaakt en zullen sowieso worden opgenomen (zo óók de verstandelijk gehandicapten!). 
Uiteraard is het God die bepaalt “wanneer een kind tot inzicht van jaren is gekomen”, maar het kan dus maar zo zijn dat er ruim 
1 miljard kinderen van de aarde zijn verdwenen. 

c. Afgerond blijven er dan 6,9 miljard volwassenen over. Het aantal Christenen per 2021 wordt geschat op ongeveer 30% (bron 
Wikipedia). Op de resterende wereldbevolking van plm 6,9 miljard mensen is dan ongeveer 2 miljard mensen Christen.  

d. Veronderstelling: niet alle 2 miljard Christenen zijn helaas wedergeboren en hebben een “levende relatie” met Christus. Zij die 
dat wél hebben worden de “rechtvaardigen” genoemd. In Lukas 18: 8 vertelt Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter 
die voor God geen ontzag had. Jezus daarentegen is de Rechtvaardige Rechter. Hij is de Mensenzoon die als Koning in het 
Messiaanse Rijk zal regeren. De Opname gaat daar aan vooraf. In Luk 18: 8 vraagt Jezus Zich hardop af “of Hij het geloof in Hem 
nog zal vinden bij Zijn terugkomst op aarde”. Daarmee geeft Hij aan dat het aantal “rechtvaardigen” in de laatste dagen beperkt 
zal zijn. Hedentendage moeten we vaststellen dat de geloofsafval enorm is. (T283, T351 en T376).  
Ook Paulus waarschuwt Timothëus daar al voor in 2 Tim 4: 1-5. Daar zegt Paulus “er komt een tijd dat de mensen de gezonde 
leer niet meer zullen verdragen”; in plaats daarvan “zullen ze zich afkeren van de waarheid en zich keren tot verzinsels”. Er is 
genoeg religie maar het geloof in Christus als redder en verlosser is steeds geringer helaas….. Het aantal rechtvaardigen, 
mensen die een levende relatie met Christus hebben, is inmiddels een grote minderheid. Voor onze berekening hanteren we 
daarom een percentage van slechts 10% “rechtvaardigen”…. Met dat uitgangspunt zouden er dus zo’n 200 miljoen 
rechtvaardige gelovigen “verdwijnen”...  

e. Tijdens de Opname zullen er ook gelijktijdig nog vele doden vallen. Denk bijvoorbeeld aan ongevallen en zelfdodingen vanuit 
stress en frustratie. 

f. Na de Opname zijn er dan naar schatting 300 miljoen mensen minder. 
g. Dan resteren er dus: 6,6 miljard wereldbewoners (6,9 miljard minus 300 miljoen). 

 
2. Gebeurtenissen met vele doden tot gevolg tijdens de 70e jaarweek: 

a. Op 6 het 4e Zegel : een kwart van de wereldbevolking sterft. 
b. Op 6 het 5e zegel : een groot aantal mensen wordt vermoord om hun geloof in Jezus. 
c. Op 6 het 6e zegel : zware aardbeving die ook vele mensen zal doden. 
d. Op 8 en 9 vermeldt de bazuin-oordelen met vele doden tot gevolg.  
e. Op 9 bij Bazuin 6 staat dat 1/3e deel van de dan nog levende mensen zal sterven. 
f. Op 15 en 16 vermeldt de schaal-oordelen. Ook hierbij is sprake van veel natuurrampen die ongetwijfeld nog veel slachtoffers 

zullen vergen. 
 
3. Globale berekening: 

a. Na de Opname: resteert 6,6 miljard mensen op aarde. 
b. 4e zegel: kwart van 6,6 sterft. Resteert ongeveer 4,9 miljard. 
c. 5e zegel: In de 70e jaarweek zal nog een schare tot bekering komen die niemand kan tellen. Stel dat dit eens 20% is. Wanneer zij 

gedood zullen worden om hun geloof dan zou dat nog eens rond de 1 miljard doden tot gevolg hebben. Zij en alle andere 
doden die vallen, vanwege de schaal-oordelen, decimeren dan de wereldbevolking tot een restant van ongeveer 3,8 miljard 
mensen.  
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d. 6e zegel: Zware aardbeving met wereldwijd enorme rampen in de natuur die miljoenen mensenlevens zullen vergen: restant 
plm. 3,3 miljard.  

e. Bazuin-oordeel 6: 1/3e deel van de 3,3 miljard sterft. Resteert: 2,2 miljard. 
f. Zegel-oordeel 7: een aardbeving zoals er nog nooit geweest is waardoor bergen en eilanden zullen verdwijnen. Ook dit zal 

wereldwijd vele mensenlevens vergen: resteert plm. 1,5 miljard. 
g. Als gevolg van de andere zegel-/bazuin-/schaal-oordelen en de oorlog die de antichrist voert zullen ook nog veel mensen de 

dood vinden. Op basis van bovenstaande gedachtenlijn leven er naar schatting nog zo’n 1 miljard mensen op aarde.  
h. Het is slechts een mathematische benadering. Het kunnen er meer zijn, maar het zouden ook nog best eens minder kunnen zijn 

die er na de 70e jaarweek dan nog leven.  
Deze mensen zijn dan al dan niet voorzien van het teken van het beest. Dat zullen er waarschijnlijk heel veel zijn…..Ook dát bepaalt nog 
eens hoeveel er daadwerkelijk zullen deelnemen aan het 1000 jarige Messiaanse Rijk, waarover hierna meer….. 

Wie wonen er tijdens het 1000jr Rijk op de wereld (over wie geregeerd wordt) 

Als Jezus - na Harmageddon en nadat Hij zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet (Zach 14) - terugkomt met Zijn “Heiligen”, dan treft hij 
zowel Joden als heidenen aan die de Grote Verdrukking (T406) hebben overleefd. Jezus komt om te regeren én om te oordelen. Dat 
vindt dan direct aan het begin van het 1000jr (Messiaanse-) Rijk plaats. Jezus treft daarbij gelovigen aan; denk aan de vele Joden die 
tijdens de massale opwekking in de Grote Verdrukking tot geloof in Jezus komen zoals in Romeinen 11 staat vermeld. Ook onder de 
heidenen zullen nog velen tot geloof komen en die kans zien om de Grote Verdrukking te overleven; zij zullen het teken van het beest 
dan niet dragen. Daarnaast zullen ook velen de Grote Verdrukking overleven die (toch) ongelovig zijn en blijven; zij dragen het teken 
van het beest. In Matth 25: 31-33 staat dat Jezus nadat Hij de troon van Zijn heerlijkheid betreedt, dat Hij dan alle volken bijeen zal 
brengen (lees ook Mark 13: 24-27). Dat is het moment dat reeds in Joël 3: 1-2 genoemd is. Dan zal Hij de schapen van de bokken 
scheiden. De schapen zijn de “gelovigen” en de bokken de “ongelovigen”. Zij die het teken van het beest dragen behoren zeker tot de 
bokken…. De schapen mogen vervolgens Zijn Koninkrijk - dit is dus het 1000jr (Messiaanse-) Rijk - binnengaan. De bokken zullen voor 
eeuwig worden verwijderd en nemen geen deel aan het Messiaanse Rijk! Dat is dan niet een groep of een volk, maar elk mens 
individueel! Wat de Heer dan ook zeker zal toetsen is hoe volken, organisaties (de Verenigde Naties bijvoorbeeld……) en ook mensen 
zijn omgegaan met de “broeders naar het vlees”, dus met het Joodse volk (het volk Israël: Zijn oogappel!)…… 

De schapen - de gelovigen vanuit de Grote Verdrukking - zullen dus het 1000jr (Messiaanse-) Rijk mogen binnengaan. Zij en hun 
nakomelingen zullen dan de aarde bevolken waarover geregeerd zal worden. Omdat deze mensen dan weer in harmonie leven en er 
volkomen vrede op aarde heerst, is de situatie vergelijkbaar zoals in de hof van Eden en is het zeer goed denkbaar dat de leeftijden van 
de mensen ook weer veel hoger zullen zijn/worden! Jezus is Koning der koningen. Hij heeft de wereldheerschappij!! Er heerst 
volkomen harmonie en Jezus - en dus God - woont onder de mensen. Ook de opgestane David zal weer koning zijn over Israël. Lees 
daartoe Jer 30: 9. Daar staat: “zij zullen de Heere hun God dienen en hun koning David, die Ik hun zal doen opstaan…”. Er is niet alleen 
vrede onder de mensen; ook de natuur is weer zoals God dat bij de schepping heeft bedoeld. Lees Jes 2: 2-5, of Jes 11 waar de situatie 
van het Messiaanse Rijk wordt geschilderd! De mensen die dan leven hebben echter nog een gewoon lichaam dat sterfelijk is en dus 
ook nog zondig. Dat in tegenstelling tot de “regeerders” die de “eerste opstanding” hebben beleefd en daarmee een nieuw en 
verheerlijkt lichaam hebben. (T412) Satan is in die 1000 jaar gebonden en kan de mensen niet verleiden. De dan op aarde levende 
mensen hebben echter nog wel een zondige natuur en zullen moeten kiezen voor Koning Jezus. Eén van de opdrachten die ze o.a. 
krijgen is om jaarlijks het Loofhuttenfeest te komen vieren en daarmee Jezus te eren in Jeruzalem (Zach 14: 16)!  

Tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk is de vrede en de schoonheid - ook in de natuur - het bewijs van Gods karakter. Iedereen kan dat 
dan zien en ervaren. In Jes 2 staat dat de zwaarden zijn omgesmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal 
tegen het ander het zwaard opheffen en oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Het blijven echter sterfelijke mensen met een zondige 
natuur. Er zal desondanks, en misschien wel onderhuids, weerstand zijn. Dat zal blijken wanneer satan na die 1000 jaar weer los 
gelaten wordt. Hij misleidt de mensen weer en verzamelt dan een groot leger van uit alle uithoeken der aarde voor de oorlog. Dat is 
een leger met een aantal “als het zand der zee”. Groot dus... Dat leger verzamelt zich tegen Israël en tegen Jeruzalem. God verteert 
echter satan en zijn leger met vuur uit de hemel. Dat luidt dan het moment in NA het 1000jr (Messiaanse-) Rijk, waarop God het laatste 
oordeel, de “tweede opstanding”, en de “tweede dood”, dat is de poel van vuur en verdriet, zal vellen voor de “Grote Witte Troon”, 
waarna Hij een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal maken. Dat is een treurige dag die de “Jongste Dag” wordt genoemd: alle mensen 
zullen dan vanaf Kaïn tot aan het einde voor de Koning en Rechter staan. Dan zal iedereen de uiteindelijke straf voor zijn of haar 
afwijzing van God ontvangen en voor eeuwig van Hem verwijderd worden in de poel van vuur en verdriet, de hel. (T411 en T412) Maak 
daarom uw keuze voor Christus en verloochen Hem niet; aanvaard Zijn genade zoals Johannes 3: 16 u aanbiedt! Het 1000jr Messiaanse 
Rijk kent uiteindelijk maar twee opties: óf u regeert met Christus en bent priester voor Hem, óf u wórdt geregeerd.  
Kies voor Jezus en geniet straks van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! 

De tempel in Jeruzalem: zal dus ook weer een tempel zijn waar Jezus zal worden geëerd. Dit wordt ook beschreven in Jes 2. De eerste 
tempel was die van Salomo. Deze is in 586 v Chr. vernietigd. De teruggekeerde Israëlieten uit de Babylonische ballingschap hebben in 
516 v Chr. de tweede tempel gebouwd die in 70 na Chr. is vernietigd door de Romeinen. Tijdens de Grote Verdrukking zal er een derde 
tempel gebouwd zijn (lees ook T84-1). Lees Zach 14; daarin staat dat bij de komst van Jezus op de Olijfberg de berg in twee delen zal 
splijten die een aardbeving tot gevolg heeft die de derde tempel verwoest. Er zal dus in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk een volgende 
vierde tempel op aarde komen die in Jeruzalem zal staan. Dat is nadrukkelijk dus niet het “nieuwe Jeruzalem” uit Op 21! De tempel in 
het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zal in die periode dienen als centrum van de wereld voor de eredienst aan God. Vanuit alle hoeken van de 
aarde zullen de mensen daar naar toe gaan. Tenslotte: de gestorven ongelovigen blijven dus dood; óók tijdens het 1000jr (Messiaanse-) 
Rijk. Pas NA het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zullen óók zij ter verantwoording worden geroepen en geoordeeld. Dat is de zgn “tweede 
opstanding” om geoordeeld te worden. Lees ook T408, T409 en T412.  
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T408 Op 21: 1-2   de bruid en het nieuwe Jeruzalem 

Het nieuwe, hemelse, Jeruzalem wordt hier direct in verband gebracht met de bruid cq. de vrouw van het Lam. Dat is de Gemeente. De 
Gemeente en het nieuwe Jeruzalem zijn dus identiek! Deze bruid - voorgesteld als het nieuw Jeruzalem - is dan weer het 
tegenovergestelde als wat in Op 17 en 18 vermeld is als de “grote hoer en het grote Babylon”. Lees ook T249, T342, T378 en T410. 

T409 Op 21: 8   de “tweede dood” 

Wie overwint zal met Jezus eten en drinken. Wie ongelovig is wacht de “tweede dood”. Het is: óf in het hemelse Eden eten met 
Christus; óf in de hel gegeten worden door de wormen. Óf door de poort naar binnen; óf in de buitenste duisternis bij de honden en de 
zondaars. Lees daartoe ook Jes 66: 21-24, Mark 9: 48 en Op 22: 14 en 15. Lees ook T412. 

T410 Op 21: 9   de vrouw van het Lam 

In Zach 14 staat dat Jezus Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg met al Zijn heiligen (T249). “Zijn heiligen” betreffen alle gelovigen uit 
het oude en nieuwe testament. De ware gelovigen van ná de uitstorting van de Heilige Geest betreffen de Gemeente die “de bruid” of 
“de vrouw van het Lam” zijn van Op 21: 9. Zij zijn gelijk aan “het Nieuwe Jeruzalem” dat in het volgende vers 10 wordt voorgesteld. 
Lees de toelichtingen over “de Gemeente”. T249, T272, T342, T378, T406 en T408. 

T411 Op 21: 27   het boek des levens van het Lam 

Gods Boeken: God is een echte gegevensverzamelaar! Daar heeft Hij geen computer voor nodig. Wel noteert Hij dat in boeken. In de 
Bijbel is daar op verschillende manieren en op verschillende plekken sprake van. Hieronder volgt een opsomming van Bijbelgedeelten 
die verwijzen naar deze boeken en/of wat God met deze informatie uiteindelijk doet…: 

Bijbelgedeelten waar sprake is van de Boeken van God: 

- Op 20: 12: God opent boeken en nog een ander boek, “het boek des levens”. De doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in 
de boeken geschreven stond. God heeft alle handelingen van de mensen gedurende zijn of haar hele leven gezien en opgeschreven. 
Op grond van deze notities zullen de mensen worden geoordeeld. Wanneer je niet in het “boek des levens” staat, zul je worden 
veroordeeld en in de poel des vuurs worden geworpen volgens Op 20:15. Wanneer je Jezus als redder hebt aanvaard, word je naam 
dus in het “boek des levens” geschreven. Zorg dat je naam daar in komt.... 

- Ex 32: 32: Mozes werpt zich voor God neer als hij heeft gezien hoe het volk het gouden kalf heeft gemaakt. Hij vraagt God dan om 
het volk te vergeven en om hem dan maar uit Zijn boek te schrappen…. 

- Ps 69: 29: laat hen uitgewist worden uit het boek des levens…. 
- Fil 4: 3: hierin noemt Paulus een aantal namen van vrouwen en medearbeiders van wie de namen staan vermeld in het boek des 

levens…. 
- Op 3: 5: wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal hun naam niet wissen uit het boek des levens. Je kunt er dus in 

staan maar er ook uit worden gewist als je God toch de rug toekeert…. 
- Op 21: 27: alleen de mensen wiens naam staan geschreven in het boek des levens mogen ingaan in het “Nieuwe Jeruzalem”…. 
- Mal 3: 16: God houdt een gedenkboek bij. Daarin noteert God de namen van hen die Hem vrezen (eren en geloven) en wie Zijn 

Naam Hoogachten! Wie Hem kent, dié kent God. Dit gedenkboek is ongetwijfeld het “boek des levens”…. 
- Ps 56: 9: God telt al je omzwervingen en weet al je verdriet. Hij doet je tranen in Zijn kruik en vermeldt ze in Zijn register….  
- Ps 139: 16: God is er vanaf de eerste celdeling bij. Al voor je werd gevormd zag Hij jou. Hij zag het vormeloze begin en schreef het 

op in Zijn boek…. 
- Dan 7: 9-10: de Oude van dagen (God) zette zich op Zijn troon. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend (dit 

verwijst naar het moment waar in Op 20 sprake van is)…. 
- Dan 10: 21: De Man vertelt Daniël wat er in de toekomst zal geschieden; dit is opgetekend in “het boek van de waarheid”. Deze 

waarheid wordt vervolgens in Dan 11 nader uitgelegd…. 
- Dan 12: 1 dit gaat over de grote verdrukking. “De tijd van benauwdheid” voor Israël. In die tijd zal uw volk (Israël) ontkomen: “ieder 

die gevonden wordt, opgeschreven in het boek”. 

Bijbelgedeelten waarin sprake is van Gods gegevensverzameling (om uiteindelijk de mens te oordelen): 

- Matth 12: 36-37: wordt ook melding gemaakt dat de mens rekenschap zal moeten afleggen van elk gesproken woord. Óf je wordt 
rechtvaardig verklaard óf je ontvangt het oordeel…. 

- Matth 16: 27: dan zal Hij ieder vergelden naar Zijn daden…. 
- Joh 5: 27-29: de Zoon des mensen heeft de macht het oordeel te vellen. De tijd komt dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen 

horen en ze uit de graven zullen gaan. Die het goede hebben gedaan tot opstanding des levens; die het kwade hebben gedaan tot 
opstanding der verdoemenis… Jezus zal bepalen wie het goede en wie het kwade hebben gedaan… 

- Rom 2: 16: zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen….. 
- Rom 14: 12: zo zal ieder rekenschap geven aan God…. (T324 en T325) 
- 2 Kor 5: 10: wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Alles wat in de boeken staat zal voor iedereen 

bekend worden gemaakt: opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij gedaan heeft. Hetzij goed hetzij kwaad…. (T324 en T325) 
- Hebr 6: 10: hier staat dat God rechtvaardig is en al je (goede en Godvruchtige) werken voor Hem niet zal vergeten. Dat kan ook niet 

als je bedenkt hoeveel Hij weet en noteert….  
- Jak 4: 12: er is één Wetgever, Hij die kan zalig maken én te gronde richten…. 
- Jak 5: 9: opdat u niet veroordeeld wordt. Zie de Rechter staat voor de deur…. 
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- Op 2: 23: Ik ben het die nieren en harten doorzoekt en Ik zal u geven ieder naar uw werken…. 
- Matth 6: 20: moedigt God ons juist aan om goed te doen en om je geen schatten op aarde te verzamelen. Mot of roest bederft 

deze. Verzamel juist schatten in de hemel. Waar je schat is daar is ook je hart…. 
- Ps 147: 4: God telt alle sterren en noemt hun bij hun naam. Niet te bevatten als je realiseert hoe onnoemelijk groot het heelal is en 

het ontelbaar aantal sterren en hemellichamen dat zich daarin bevindt…. 
- Matth 10: 30: God heeft alle haren op ons hoofd geteld. God weet dus alles van je en houdt van je; zelfs van de meest 

onbeduidende delen van je lichaam…. 
- Jer 17: 10 God doorgrondt je hart en beproeft je nieren…. 
- Jer 32: 19; Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en de 

vrucht van zijn daden…. 
- Pred 12: 14 God zal elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.... 
- Ps 96: 13: want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid…. 
- 2 Petr 3: 7 tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen…. 
- Spr 24: 12; Job 34: 11; Ps 62: 13; Rom 2: 6; Op 22: 12. Allen teksten waarin sprake is dat “God de mens zal vergelden naar zijn 

werk”. 

T412 Op 22: 14 – 15   óf door de poort naar binnen; óf buiten bij de honden blijven 

Toelichting op het “hiernamaals”  

Wat gebeurt er als je dood gaat? Niet zo zeer fysiek, maar wat gebeurt er geestelijk. Waar zul je zijn? In deze toelichting wordt 
een poging gedaan om op een rij te zetten wat er zoal gebeurt als je sterft en wat er dan met “de mens” gebeurt. In het laatste 
hoofdstuk van de Bijbel roept God je nog één keer heel expliciet op om te kiezen: “Ga door Mijn poort naar binnen…. Óf kies 
voor de buitenste duisternis waar de honden en de zondaars zijn”. Dat is heel indringend! Het is een zaak van eeuwig leven of 
de eeuwige dood. In Matth 7: 13 en 14 is sprake van twee poorten: de nauwe en de wijde poort. De nauwe poort leidt tot het 
leven en de wijde poort leidt naar het verderf.  

In de Bijbel is er op veel plekken sprake van leven en dood. Na de zondeval is de mens “sterfelijk”. Zodra je geboren bent is er al 
één ding zeker: je zult eens sterven. Maar wat gebeurt er dan als je sterft; als je leven op aarde stopt? Dat is een vraag die ieder 
mens zal bezighouden. Op veel plekken in de Bijbel wordt gesproken over de dood. De situatie ná de dood wordt ook wel “het 
hiernamaals” genoemd. In deze toelichting komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het hiernamaals. Denk 
dan aan de dimensies van ons mens-zijn: lichaam, ziel en geest. Maar er worden ook Bijbelgedeelten toegelicht waar zaken 
beschreven worden in relatie tot “gestorvenen” zoals graf, hemel, paradijs, dodenrijk, hel, opstanding, opname, eerste en 
tweede dood, eerste en tweede opstanding, oordeel, enz…. Verderop zal duidelijk worden dat het nogal wat uitmaakt als je 
sterft als een wedergeboren Christen of wanneer je overlijdt als een ongelovige zonder relatie met God. 

Wat is de mens 

In 1 Thess 5: 23 staat dat de mens bestaat uit een lichaam, ziel en geest. Het lichaam is wat zichtbaar is. De ziel en de geest 
zitten in de mens. De ziel is “de persoon die je bent”. Het is je “persoonlijkheid”. De geest is feitelijk je “levensadem”. Bij de 
schepping van “de mens”, in Gen 2: 7, vormt God uit het stof van de aardbodem Adam. Dat is dan het zichtbare lichaam van 
Adam. De materie. Vervolgens blaast God Zijn levensadem in de neusgaten van Adam waardoor “de mens” een levend wezen 
wordt. God blaast Zijn geest in Adam. De geest van de mens is daarmee in staat om een relatie met God aan te gaan; op die 
manier kan de mens God leren kennen en met Hem wandelen. De geest heeft in deze context dus niets met het verstand van 
de mens te maken. Het verstand staat juist het geloof in God en Jezus helaas vaak in de weg. Het lichaam, de ziel en de geest 
vormen de drie-eenheid van de mens op dezelfde manier zoals God ook een drie-eenheid vormt als zijnde: God de Vader, God 
de Zoon en God de Heilige Geest. Door Jezus - de Zoon van God - kunnen we als mens ook God de Vader leren kennen; door de 
Heilige Geest mogen we een relatie met God de Vader en met Jezus de Zoon van God  onderhouden. 

Oude testament 

In het oude testament is er op veel plaatsen sprake van het sterven van mensen. Het oude testament zegt eigenlijk niet heel 
veel wat er precies gebeurt met een mens die sterft. Het gaat in de meeste gevallen niet verder dan wat er met het lichaam 
gebeurt. Een aantal voorbeelden zullen we noemen. Het zijn er veel meer, maar de volgende ter illustratie. Eerst een aantal 
verzen waar sprake is van het graf of de groeve: 
- Gen 37: 35: ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen; 
- Job 7: 21: nu zal ik in het stof liggen, ik zal er niet meer zijn; 
- Job 17: 13: het graf zal mijn huis zijn; 
- Ps 115: 17: al wie in de stilte neergedaald zijn; 
- Ps 141: 7: onze beenderen liggen bij de mond van het graf; 
- Pred 3: 20: zij zijn allen uit het stof en keren terug tot het stof; 
- Ez 31: 16: toen ik hem in het graf deed afdalen met hen die in de kuil neerdalen. 

In al deze teksten is letterlijk sprake van het lichaam dat neerdaalt in het graf. In Pred 12: 7 staat dat het stof terugkeert naar de 
aarde en de geest terugkeert naar God Die hem gegeven is. Daar is dus naast het lichaam ook sprake van de geest als zijnde de 
levensadem die naar de Maker terugkeert. In de volgende teksten is steeds sprake van “gestorvenen”. Daar is echter vanuit de 
grondtekst sprake van “hun schimmen” en dus niet direct van het stoffelijke lichaam. Het zijn teksten waar het gaat over de 
plaats waar de geesten van de gestorvenen zijn: Job 26: 5; Ps 88: 11; Spr 2: 18; Spr 9:18; Spr 21: 16; Jes 14: 9 en Jes 26: 14. Die 
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plek wordt ook wel het “dodenrijk” genoemd. In Ez 32: 21 is daar heel expliciet sprake van: “de machtige helden zullen hem (de 
koning van Babel) toespreken uit het midden van het rijk van de dood”. Dadelijk meer daar over. 

In het oude testament is bij het sterven in veruit de meeste gevallen sprake van het lichaam dat wordt begraven. Ook al is er 
sprake van ziel/geest dan wordt er bedoeld dat de mens sterft en dat het lichaam naar het graf gaat en tot stof terugkeert. In 
het oude testament is sterven onlosmakelijk verbonden met het graf waar ook de wormen en maden zijn. De hoop van de oud 
testamentische gelovige was helemaal gericht op de opstanding. Van die hoop is bijvoorbeeld sprake in Job 19: 25-27, Dan 12: 2 
en Jes 26: 19. In deze drie gedeelten is sprake van opstanding/ontwaken uit de dood. In het nieuwe testament is echter pas het 
volle licht opgegaan over het “hiernamaals”. Paulus zegt daar ook van dat het tot die tijd een “verborgenheid” of een 
“geheimenis” is geweest. Het hiernamaals is een “tussentoestand”. Het is de plek waar de geest/ziel van de gestorvene naar 
toe gaat vóór hij of zij zal worden opgenomen. Hierna wordt dat verder toegelicht. 

Nieuwe testament 

Alleen God is onsterfelijk; dat staat in 1 Tim 6: 16: “Hij, God, Die als enige onsterfelijkheid bezit”. De gelovige krijgt daar pas 
deel aan tijdens de opstanding. Dat is o.a. beschreven in 1 Kor 15: 51-53 en 1 Thess 4: 16-18. Waar zijn we dan als we sterven? 
De discipelen legden het lichaam van de gestorven Jezus in het graf. De geest van Jezus is dus naar de tussentoestand gegaan. 
In het nieuwe testament zijn twee plekken voor de tussentoestand genoemd: de Hades en het Paradijs.  

Het is de Heer Jezus Zélf die een inkijk geeft op de tussentoestand van een gestorven mens. In Matth 10: 28 zegt Jezus “wees 
niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel (of geest) niet kunnen doden”. Met andere woorden: “als 
het lichaam sterft dan is de ziel/geest nog niet dood”. In Luk 23: 46 roept Jezus: “Vader in uw handen beveel Ik Mijn geest”. 
Daarna gaf Hij de geest. Ook in Hand 7: 59 roept Stefanus het zelfde: “Heer Jezus, ontvang mijn geest”. Het lichaam zonder de 
ziel/geest is dood. Dat staat ook letterlijk zo genoemd in Jak 2: 26: “het lichaam zonder geest is dood”. In Op 6: 9-11 en in 1 Petr 
3: 19 is sprake van “zielen en geesten” in een hiernamaals. In Openbaring is dat een plek waar gelovigen “rusten” en in Petrus is 
er sprake van een “gevangenis” (T360). Deze twee varianten komen ook voor in het verhaal van de rijke man en de arme 
Lazarus in Luk 16: 23. Hier wordt verteld dat de rijke man zijn ogen opslaat in het dodenrijk. Hij ziet aan de overkant Lazarus in 
de schoot van Abraham liggen. De plek van de rijke man is afschuwelijk pijnlijk; die van Lazarus is een plek van troost. Beide 
plekken liggen dicht bij elkaar maar een onoverbrugbare kloof scheidt hen! Vanuit het dodenrijk is blijkbaar de plek van troost 
te zien. (T278). Daarnaast is er sprake van “zien”; er is dus “herkenning”. Lees daartoe ook de geschiedenis van de 
“verheerlijking op de berg” in Matth 17 waar Petrus aangeeft Mozes en Elia te herkennen die hij nog nooit had gezien. (T273). 

Dodenrijk/Hades en Gehenna/hel 

De Hades wordt vaak in de Bijbel vertaald met “de hel”. Dat is echter niet juist! De hel wordt in de Bijbel “de Gehenna” 
genoemd. Ongelovigen zullen pas helemaal aan het einde van de wereldgeschiedenis worden geoordeeld. Dat wordt 
beschreven in Op 20: 11-15 en Op 21: 8. Hier staat geschreven dat iedereen, groten en kleinen, voor de Grote Witte Troon 
zullen worden gebracht en zullen worden geoordeeld naar hun werken en hun ongeloof. (T411) Dat is hun afwijzing van God en 
Jezus! Daarna worden ze in de Gehenna, de hel, de “poel des vuurs” gegooid. Behalve de zojuist aangegeven plaatsen in 
Openbaring is ook in de volgende verzen sprake van de Gehenna/hel: Matth 10: 28; Mark 9: 45 en Luk 12:5. 

De Hades is echter het “dodenrijk”. Het is de “plaats der pijniging”. Dat is de plek waar gestorven ongelovigen naar toe gaan en 
waar ze zullen worden “bewaard’ tot het moment waarop ze zullen worden opgewekt om voor de Grote Witte Troon te 
verschijnen voor God. In Op 20: 14 staat zelfs dat de Hades, het dodenrijk, in de hel/Gehenna zal worden gegooid. Daarmee 
wordt de macht van de dood in de poel van vuur geworpen. De “tweede dood”! In Op 6: 8 staat dat het “Rijk der doden” achter 
het grauwe paard aan komt om het vierde zegel-oordeel over de aarde te brengen; dit betreft hier de genoemde “macht van de 
dood”. De Hades is dus de plek waar ongelovigen zullen zijn vóór hun opstanding om geoordeeld te worden. In 2 Petr 2: 9 staat 
dat de onrechtvaardigen/ongelovigen bewaard worden tot de dag van het oordeel. Die “bewaarplaats” is de Hades of “het 
dodenrijk”. De Hades of het dodenrijk kent nog twee benamingen: 
- In 1 Pet 3: 19, 2 Pet 2: 4 en Judas 1: 6 wordt deze plek “een gevangenis” genoemd (T360). 
- In Op 9: 1, Op 20: 3 en in Luk 8: 31 wordt het de “put des afgronds” genoemd; in Ps 55: 24 is het “de put van het verderf”. 
Behalve de plek waar de gestorven ongelovigen worden bewaard is het dus óók de plek waar gevallen engelen zich bevinden; 
dus de plek van de demonen. Al met al een plaats waar je NIET wilt zijn….  
 
De Gehenna is de hel, de poel des vuurs waar de ongelovigen ná hun opstanding voor eeuwig naar toe zullen worden 
verbannen en dus voor eeuwig van God verwijderd zullen zijn. De eeuwige rampzaligheid. De eeuwige straf. In Matth 8: 12 
wordt het de plek van “buitenste duisternis” genoemd waar gejammer en tandengeknars zal zijn. Een plek van vuur, pijn, smart 
en duisternis. Zaken die elkaar wellicht tegenspreken maar die de diepte van het van God gescheiden zijn proberen duidelijk te 
maken. Een eeuwige werkelijkheid die met ons beperkte aardse voorstellingsvermogen zelfs al vreselijk is om te bedenken. 

Paradijs en Vaderhuis en hemel 

Wanneer er een plek is waar ongelovigen worden “bewaard”, dan is dat ook voor de gelovigen het geval! Maar wel op een 
andere veel mooiere plek: het Paradijs. Het Paradijs is in eerste instantie een soort tuin met stromend water en mooie bomen 
en planten. Na de schepping wandelden Adam en Eva in de “hof van Eden”. (T5) Dat werd ook het Paradijs genoemd. God had 
deze tuin voor de mens bedoeld en het was er volmaakt prachtig. Totdat echter de zonde zijn intrede deed. Het Paradijs werd 
toen voor de mens verboden terrein en God stuurde hen weg en bewaakte daarna de toegang tot de hof van Eden.  

In Op 2: 7 staat dat “wie overwint zal eten van de Boom des Levens die midden in het Paradijs van God staat. De Boom des 
Levens is Jezus. In Luk 23: 43 zegt Jezus Zelf tegen de misdadiger aan het kruis: “dat hij heden met Jezus in het Paradijs zal zijn”. 
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(T300) Ze zullen namelijk beiden kort daarop sterven. Het lichaam wordt in het graf gelegd. De geest/ziel zal naar de 
tussentoestand gaan; naar het hiernamaals. Het Paradijs is de plaats waar gestorven gelovigen naar toe gaan in afwachting op 
hun opstanding! Jezus staat al ten derde dage op. Gelovigen - vanaf de opstanding van Jezus - zullen wachten tot hun opname 
zoals beloofd in de brieven van Paulus (1 Kor 15: 51-53 en 1 Thess 4: 16-18). De “overwinning” zoals die in Op 2: 7 is genoemd is 
een directe verwijzing naar het moment van de opstanding/opname van de gelovigen. (T334, T346 en T377) 

Het Paradijs is dus de plek van gelukzaligheid in de nabijheid van Jezus, de Boom de Levens. In het nieuwe testament wordt het 
volgende van het Paradijs verteld: 
- Luk 23: 42-43: wij zullen met Jezus zijn; 
- Fil 1: 23: als wij heengaan zullen we met Jezus zijn; 
- 2 Kor 5: 8: we zullen bij de Heere wonen. 
- Joh 17: 24: Ik wil dat waar Ik ben zij bij Mij zijn. 

Gestorven gelovigen zijn in de gedachten en daarmee in de nabijheid van Jezus zodanig dat Hij hen zal ophalen op het moment 
van de Opname. Al deze gelovigen in afwachting in het Paradijs zijn de “overwinnaars”. Zij zijn daar echter nog niet in de 
“volmaakte” toestand. Hun lichamen liggen immers nog in de graven wachtend op de Opname. Het moment van de Opname 
wordt in Hebr 11: 40 het moment genoemd waarop lichaam en geest “tot volmaaktheid komen”. Ook Paulus is een keer in het 
Paradijs geweest zoals hij beschrijft in 2 Kor 12: 4. (T337) Hij heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord; het is dus een plaats 
van gelukzaligheid waar de gestorven gelovigen nu zijn. Tijdens de Opname ontvangen de gelovigen het zogenaamde 
“opstandingslichaam” zoals Jezus dat ook had toen hij uit de dood was opgestaan. Het ene moment was hij op plek A en kort 
daarop op een volstrekt andere plaats; dat duidt er op dat Zijn lichaam in een andere dimensie was veranderd. Zowel de 
gestorven gelovigen/rechtvaardigen als de dan nog levende gelovigen/rechtvaardigen ontvangen tijdens de Opname ook dat 
nieuwe, verheerlijkte lichaam. Dat lichaam wordt op dat zelfde moment weer verenigd met hun geest die samen met Jezus in 
het Paradijs verbleef. Deze nieuwe - volmaakte - mens zal dan door Jezus naar de hemel gevoerd worden. Naar het Huis van de 
Vader dat Jezus reeds beloofd had te zullen voorbereiden. Dat staat beschreven in Joh 17: 24: “Vader Ik wil dat waar Ik ben ook 
zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt”. Dat is dan de plek die Jezus eerder in Joh 14: 2 beschrijft: “In het Huis van Mijn Vader zijn 
vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. (T291) 

Het “volmaakte” einde 

De gelovige kijkt dus uit naar de opstanding/opname waarbij hij een nieuw, verheerlijkt en volmaakt lichaam krijgt dat verenigt 
wordt met zijn geest en dat zal worden opgenomen in het Vaderhuis. Dat is het moment van de Opname van de Gemeente. Dit 
is uitgebreid beschreven in de Toelichtingen 406 t/m 410. Allereerst betreft dat de periode waarin de Gemeente zal trouwen 
met het Lam: “de bruiloft van het Lam”; hier zullen de gelovigen uit het oude testament als “gast” bij aanwezig zijn! We zullen 
verenigd worden met Jezus gedurende een periode van zeven jaren. Op aarde vindt dan de meest verschrikkelijke periode van 
oordelen plaats met een diep demonische macht van satan. Aan het einde van die zeven jaren komt Jezus met de gelovigen 
fysiek terug op aarde en zal Jezus Koning worden en vangt het 1000jr Messiaanse Rijk aan waar de satan zal zijn gebonden in 
het dodenrijk. Na deze 1000jr wordt satan nog één keer losgelaten en zal hij een oorlog tegen God beginnen om in een ultieme 
poging God van de troon te stoten. God overwint!! en gooit satan in de hel/Gehenna. Daarna roept God alle overleden 
ongelovigen voor Zijn Grote Witte Troon en zal HIJ een ieder naar zijn of haar werken oordelen (T126 en T411). Dat eindigt voor 
de ongelovige in de hel/Gehenna. Deze dag van Gods oordeel wordt ook de “Jongste Dag” genoemd. God maakt dan een 
Nieuwe Hemel – een nieuw heelal - en een Nieuwe aarde. De zon, de zee en de maan zullen er niet meer zijn. God en het Lam 
Jezus zijn het licht! Tenslotte daalt het Nieuwe Jeruzalem bij God vandaan. Dat zijn alle gelovigen die als Gemeente, als de 
BRUID neerdalen. De gelovigen tezamen vormen dus dat Nieuwe Jeruzalem! Een geweldige stad die verlicht wordt door God en 
het Lam Jezus. In eeuwigheid zullen God en Jezus onder de gelovigen wonen. De Bruid zal God in alle eeuwigheid eren en ze 
mogen eten van de Boom des Levens dat is Jezus hun Lam en ze mogen vrij door de poorten naar binnen gaan. Buiten de stad 
zijn echter de honden en de zondaars.    

KIES DAAROM VOOR JEZUS!    HIJ KOMT SPOEDIG.   AMEN, HEER JEZUS :  KOM! 
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Samenvatting: 

Wedergeboren/Rechtvaardige Ongelovige 

STERFT (dit is de eerste dood) STERFT (dit is de eerste dood) 
- lichaam in graf - lichaam in graf 
- ziel/geest naar Paradijs - ziel/geest naar Hades/dodenrijk 
OPNAME (dit is de eerste opstanding) Geen opname! 
- nieuw verheerlijkt lichaam verenigt met geest - lichaam blijft in graf 
- naar Vaderhuis – zeven jaar - ziel/geest blijft in Hades/dodenrijk 

1000jr MESSIAANSE RIJK 1000jr MESSIAANSE RIJK 
- de tweede komst van Jezus  
- gelovigen/gemeente komen met Jezus terug op aarde en 

regeren met Jezus op aarde   

 - lichaam blijft in graf 
- satan voor 1000 jaar gebonden - ziel/geest blijft in Hades/dodenrijk 
- op aarde heerst rust en vrede - de ongelovigen blijven dood tot het eind oordeel 
- na 1000 jaar wordt satan losgelaten   
- satan voert oorlog tegen God   
- God overwint en gooit satan in de hel/Gehenna   

  EIND OORDEEL – “Jongste Dag” 
  - God laat alle ongelovigen opstaan 
  - dit is de tweede opstanding 
  - oordeel voor de Grote Witte Troon 
  - ongelovigen worden naar de hel verbannen 
  - dit is de tweede dood….            The end……. 
NIEUWE HEMEL (het heelal) EN AARDE   
- de zon, zee en maan zijn niet meer   
- God is hun licht   
NIEUWE JERUZALEM   
- daalt als Bruid bij God vandaan   
- dit zijn dus alle gelovigen. Gods Gemeente   
- God woont nu bij de mensen   
- God en het Lam zijn het licht   
- de gelovigen zullen God en het Lam voor eeuwig prijzen en 

loven en ze mogen van de Levensboom, dat is Jezus, het 
Lam eten. Zijn naam staat op hun voorhoofd   

- de gelovigen mogen door de poorten vrij naar binnen 
gaan….. Never ending story……..   Wauw……..   

   
 

T413 Verschillende opvattingen over de Opname. Vijf scenario’s. 

In de Bijbel is er sprake van een “Opname” van gelovigen. Het woordje “Opname” zult u echter niet letterlijk vinden, maar vanuit de 
Bijbel-context kan wel worden opgemaakt dat er sprake is van het verdwijnen van Christenen. Ze worden van de aarde opgenomen 
naar het hemelse. Omdat het woord Opname niet letterlijk genoemd is, zijn de meningen er nogal verdeeld over. Is het een letterlijke 
Opname, of is er sprake van symboliek? En wanneer het een letterlijke Opname is, wanneer vindt die dan plaats? Of is dat al eerder in 
de geschiedenis gebeurd, of moet deze Opname nog plaatsvinden?  

Hier zijn diverse uitleggingen over. De meest gangbare zijn de volgende opvattingen die in deze beschouwing zullen worden toegelicht: 
- Pretribulation; 
- Midtribulation; 
- Posttribulation; 
- Pre Wrath; 
- Preterisme. 
 
De gedachte van een (toekomstige) Opname van gelovige wedergeboren Christenen is absoluut Bijbels. De volgende Bijbelverzen en 
geschiedenissen maken dat duidelijk: 
- Gen 5: 24. Henoch wandelde met God en hij was er niet meer, want God nam hem weg. Henoch is dus van het ene op het andere 

moment en voor niemand zichtbaar, weggenomen door God. Henoch is dus niet gestorven. 
- 2 Kon 2: 11-12. Elia wordt terwijl hij wandelt met zijn opvolger Elisa door God ten hemel gevoerd op een wagen met paarden van 

vuur er voor. Elia wordt dus voor Elisa zichtbaar ten hemel gevoerd en is dus niet gestorven. 
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- Mark 16: 19. Nadat Hij dit tegen de discipelen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen (lees ook Luk 24: 51 en 
Hand 1: 9). Dit is ook het moment waar Op 12: 5 van spreekt: …..een Zoon , die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden, 
werd weggevoerd naar God en Zijn troon.  

- Een tweetal tijdelijke Opnames worden in de Bijbel weergegeven:  
o Hand 8: 39-40 waar Filippus - nadat hij de Ethiopische kamerling het Bijbelgedeelte van Jes 53 heeft uitgelegd - door de Geest 

wordt gegrepen en hem voor de Ethiopiër onzichtbaar meeneemt. Filippus komt vervolgens op een volstrekt andere plek in 
Asdod terecht. 

o 2 Kor 12: 1-4: in dit Bijbelgedeelte verhaalt Paulus van zijn ervaring dat hij tot in de derde hemel - het paradijs - is weggevoerd 
en daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het geen mens is geoorloofd om uit te spreken. 

- 1 Thess 4: 13-18. In dit gedeelte openbaart Paulus het geheimenis van de Opname van de wedergeboren Christenen. Eerst zullen 
de reeds gestorven Christenen worden opgenomen en van een nieuw lichaam worden voorzien. Daarna zullen de nog levende 
Christenen, samen met de opgestane doden, op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet om voor 
altijd bij Hem te zijn. Dit wordt ook beschreven in 1 Kor 15: 51-53. Hier wordt aangegeven dat dit in een ondeelbaar ogenblik zal 
plaatsvinden. In een oogwenk. Het is dus een gebeurtenis die niet zichtbaar is voor de wereld, maar de chaos die daarna ontstaat 
zal duidelijk maken dat miljoenen mensen van deze aarde zijn verdwenen…. 

- Op 4: 1-2. Johannes ontvangt van God het visioen van het Bijbelboek Openbaring en dan van het deel dat gaat over de toekomstige 
eindtijd. Johannes wordt geroepen met een woord “kom hierboven”. Vervolgens staat er dat Johannes op datzelfde moment “in 
vervoering” raakte. Het is niet geheel zeker of Johannes daadwerkelijk kortstondig fysiek is opgenomen, maar hij is zeker in de 
Geest opgenomen geweest. 

- Op 11: 1-12. Hier wordt aangegeven dat de twee getuigen die het evangelie in Israël verkondigden met vele tekenen en wonderen 
worden gedood. Ze zullen dan drie dagen openlijk op de straten van Jeruzalem liggen en de hele wereld zal dat zien. In de verzen 
11 en 12 wordt vervolgens aangegeven dat de twee mannen weer door God van een levensgeest worden voorzien, weer opstaan 
en vervolgens weer ten hemel opvaren; en dan staat er “hun vijanden keken hen na”.  

Deze geschiedenissen tonen dus aan dat er op verschillende plekken in de Bijbel sprake is een lichamelijke Opname in de hemel. In een 
aantal gevallen geheel zichtbaar door omstanders, in andere gevallen geheel plotseling en niet waarneembaar; alleen achteraf worden 
ze niet meer waargenomen. De (toekomstige) Opname was weliswaar heel lang een geheimenis, maar sinds de Geest van God dit aan 
Paulus heeft geopenbaard, heeft Paulus het opgetekend in 2 Thess 4 en 1 Kor 15. Daarmee is de Opname dus bepaald geen verzinsel, 
maar is het heel helder in de Bijbel aangegeven dat Jezus op een bepaald moment in de toekomst zal komen om de dan op aarde 
levende gelovigen in Christus op te nemen om Hem in de lucht te ontmoeten. De verwachting van de Opname is wél onder andere 
benamingen in de Schrift vermeld. In de volgende teksten is de Opname onder een andere benaming aangegeven: 
- “de zaligheid”:  

o “verkrijgen van de zaligheid”: 1 Thess 5: 9; 
o “de zalige hoop”: Titus 2: 13; 

- “de verschijning”: Titus 2: 13; 
- “de komst”:  

o “Hij die komt”, “Hij die zal komen”: Hebr 10: 37;  
o “Ik kom spoedig”: Op 22: 7, 12 en 20; 
o  “de terugkomst” of “de openbaring”: 1 Kor 1: 7; 

- “ onze vereniging met Hem”: 2 Thess 2: 1. 

Het is daarmee dus niet meer de vraag óf er een Opname zal zijn, maar veel meer wannéér. Deze timing wordt op verschillende 
manieren uitgelegd. De hierover heersende opvattingen worden in deze beschouwing kort toegelicht. Eerst wordt toegelicht dat 
verdrukking een onderdeel is van het leven van een Christen.  

Verdrukking 

Gelovigen zullen verdrukking ondergaan. Dat is door de hele Bijbel het geval. Abel, de zoon van het eerste mensenpaar, werd al door 
zijn broer uit haat gedood omdat God het geloof van Abel en diens oprechtheid zegende. Mozes werd door God 40 jaar “gelouterd” in 
de woestijn achter de schapen. Jozef werd om zijn geloof in God gehaat door zijn broers; uit afgunst en jaloezie gooiden ze Jozef in de 
put en verkochten hem. Jaren heeft Jozef in de gevangenis doorgebracht. God gebruikte daarna vele profeten om Zijn boodschap over 
komende oordelen over het volk van Israël te verkondigen. De profeten werden nagenoeg allemaal verworpen en in een aantal 
gevallen zelfs gedood. Wat te denken van Jezus, de Schepper van hemel en aarde, die Zélf neerdaalde in Diens schepping. Dát op 
zichzelf al is een buitengewone vernedering voor de Schepper Zelf! De Maker van de mens werd door Diens “kroon op de schepping’, 
de mensen, verworpen, gehoond, bespot en uiteindelijk aan het kruis genageld. De mensen moesten Hem niet en Hij werd te schande 
gemaakt en afgewezen. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat ze Hem moeten navolgen. Het volgen van Jezus zal er toe leiden dat de 
wereld je afwijst. In Johannes 15: 18-19 staat: “de wereld heeft Jezus gehaat; daarom haat de wereld u”. De discipelen van Jezus 
hebben dat aan den lijve ondervonden: op Johannes na, zijn alle discipelen de marteldood gestorven!  

In Hand 8: 1 waarin aangegeven wordt dat er een grote vervolging ontstond tegen de Christenen die in Jeruzalem waren. Reeds de 
eerste Christenen werden dus al vervolgd. Paulus - eerst zelf een vervolger - heeft ook zwaar geleden. Hij vermeldt in 2 Kor 11 wat hij 
allemaal heeft ondergaan: gevangenisstraffen, zweepslagen, stokslagen en is zelfs gestenigd zoals geschreven staat in Hand 14: 19; 
daarin staat dat men dacht dat hij dood was; wellicht was dát wel het moment dat Paulus opgetrokken is geweest in de derde hemel 
zoals hij beschrijft in 2 Kor 12: 1-4 (T337). Paulus waarschuwt ook zijn vriend Timotheüs. In 2 Tim 3 geeft Paulus aan dat er in de laatste 
dagen zware tijden zullen komen (T351). Die laatste zware dagen lijken aangebroken te zijn. In dit Bijbelgedeelte noemt Paulus maar 
liefst 19 kenmerken waarin de mens zal “ontaarden”. De mensen zullen tegen de waarheid van Gods Woord in gaan. Wat is er 
hedentendage een afval van de Bijbel als het Woord van God. Heel veel grondbeginselen worden verworpen en geloochend. In Lukas 
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18: 8 vraagt Jezus zich dan ook af of Hij hét geloof nog zal vinden wanneer Hij wederkomt op aarde. In 2 Tim 3: 5 staat: “de mensen 
hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht er van verloochend. Dat betekent dat de mensen ogenschijnlijk christen zijn, 
maar dat ze de Bijbel als het woord van God verloochenen en er niet meer naar handelen. Helaas zie je dat overal om je heen. Zowel in 
de kerken maar ook in de media (kranten, TV, internet-platformen, opiniebladen, enz enz… ) als in de politiek! Zich zelf christelijk 
noemende politieke partijen die samenwerken met de liberale en god-vijandige wereld; daar waar ze het verschil kunnen maken zie je 
ze echter meestemmen in talloze god-vijandige besluiten, zoals rondom euthanasie en abortus, maar ook als het gaat om de 
beperkende en discriminerende maatregelen rondom de hedendaagse test- en vaccinatie-samenleving. Dat is regelrecht meewerken 
aan het voorbereiden en gereedmaken van het podium voor de komende mens der wetteloosheid, de antichrist; ze helpen op deze 
manier dus actief aan de instelling van de nieuwe wereldorde. Een tijd die zich kenmerkt door leugens, misleiding, totale controle en 
onderdrukking. Er zullen oorlogen zijn en er zal complete chaos zijn.  

In Matth 24 waarschuwt Jezus Zijn discipelen voor die tijd en noemt daarbij vele tekenen van deze laatste dagen (T280 en T283). Hij 
begint dan met de waarschuwing: “dat niemand hen misleidt”. Satan is de leugenaar van den beginne; de “vader van de misleiding”… 
Misleiding is wat er momenteel alom gebeurt. Juist de misleiding wordt steeds groter. Misleiding en krachtige leugens. Ook leugens 
over het geloof. Als het maar “goed voelt” dan is het wel OK. New Age is zo’n misleidende gedachte. Gevoel is echter geen geloof, maar 
dan is het religie; en dat is een directe aanval op Jezus. Jezus zegt immers in Joh 14: 6 dat Hij de weg de waarheid en het leven is; 
niemand komt tot de Vader dan door Hem. Alleen wie Jezus kent, die kent de Vader. Daarna maakt Jezus melding van oorlogen, van 
opstanden, besmettelijke ziekten en op talloze plaatsen van aardbevingen. Maar dat is pas het begin! Dán zullen ze u overleveren aan 
verdrukking en u doden, u zult door de volken gehaat worden omwille van Jezus’ naam. Valse profeten staan op en velen zullen misleid 
worden. De wetteloosheid neemt toe en de liefde verkilt. Deze periode van verdrukking wordt ook wel de 70e jaarweek van Daniël 
genoemd en wordt beschreven met de metafoor van een “barende vrouw”. De geboorte van een kind kondigt zich van tevoren aan via 
weeën; deze beginnen eerst langzaam en nemen in hevigheid en frequentie toe. Zo ook met de beschrijving die Jezus hier aan Zijn 
discipelen geeft. De gebeurtenissen die Jezus in Matth 24 beschrijft zijn reeds hedentendage al zichtbaar! Angst en leugen regeert; tot 
in de haarvaten van de samenleving; tot in de politiek en in de rechtspraak. Talloze tekenen aan de hemel en in de natuur worden 
zichtbaar. Daarom is de bemoediging van Matth 24: 13 prachtig en een aansporing voor ons: ”maar wie volharden zal tot het einde, die 
zal “zalig” worden; die zal worden behouden! Dat is de zalige hoop van de gelovige en onze enige HOOP!  

De 70e jaarweek van Daniël 9 in relatie tot verdrukkingen 

De 70e jaarweek is de laatste jaarweek zoals beschreven in Daniël 9. De 69 jaarweken die er aan vooraf gaan zijn reeds historie. De tijd 
waar we nú in leven is de tijd tussen de 69e en 70e jaarweek. Deze tijd wordt “de tijd van de Gemeente” genoemd. De laatste jaarweek 
van Daniël 9 moet dus nog plaats vinden. Dat zijn zeven jaren van 360 dagen = 2520 dagen. Deze periode van de 70e jaarweek is zowel 
in Daniël beschreven als in Openbaring. De drie fasen: de 69 jaarweken, de tijd van nu en de komende 70e jaarweek zijn drie 
profetische perioden. Deze perioden, deze fasen zijn in T406 uitgebreid toegelicht.  De 70e jaarweek onderscheidt twee perioden van 
elk 3,5 profetische jaren (2 x 1260 dagen): 
- de eerste 3,5 jaar: dit is “de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen”. 

Lees Op 3: 10. Het is de eerste halve jaarweek, naar analogie met Dan 9: 27: “in de helft der week zal hij het slachtoffer en het 
spijsoffer doen ophouden ...”. Vanaf Op 5 is het Lam waard om de zegels te openen waarmee de oordelen over de aarde beginnen. 

- De tweede 3,5 jaar: begint met het openen van het zevende zegel. Dit is de periode die de “tijd van benauwdheid voor Jakob” 
genoemd wordt. Lees: Jer 30: 7 en Dan 12: 1. Deze laatste 3,5 jaar wordt in Matth 24: 21 en Mark 13: 19 de “Grote Verdrukking” 
genoemd. Het is de tweede halve jaarweek van 1260 dagen van Op 11: 3; 12: 6, of de 42 maanden van Op 11: 2; 13: 5,  of “een tijd, 
tijden en een halve tijd” van Dan 7: 25; 12: 7 en Op 12: 14. Deze tweede helft, deze “Grote Verdrukking”, zal een periode van 
vreselijke oorlogen, rampen en oordelen zijn. De laatste 3,5 jaar start in Op 8: 1 waarin het zevende zegel wordt geopend. Dit zegel 
bestaat uit de zeven bazuinoordelen; deze staan beschreven in Op 8: 6 t/m Op 9: 16. Het zevende bazuinoordeel wordt beschreven 
in Op 11: 15; dat is het begin van de volgende zeven schaaloordelen die zijn beschreven in Op 16.  

Het feit dat deze 70e jaarweek verdeeld is in twee perioden is van belang omdat een aantal scenario’s van de Opname daar op 
gebaseerd worden. Daar wordt hierna verder op in gegaan. 

Tribulation 

Tribulation is de Engelse benaming voor “Verdrukking”. Zoals hier voor is aangegeven is daar sprake van tijdens de 70e Jaarweek van 
Daniël. Het is de periode waarin de antichrist de aarde zal regeren en waarin de oordelen van God over de aarde en de mensheid wordt 
uitgestort. Oordelen of gerichten die in het Bijbelboek Openbaring worden beschreven vanaf Hoofdstuk 6. De oordelen/gerichten 
vinden plaats in toenemende mate van hevigheid. Het begint met de zeven zegel-oordelen, gevolgd door de zeven bazuin-oordelen en 
eindigen met de zeven schaal-oordelen. Het moment van de Opname zoals Paulus deze beschrijft is een heel praktische zaak. De 
verschillende timingen worden hierna met hun sterktes en zwaktes kort toegelicht. 

Pretribulation 

De Pretribulation leert dat Christus élk moment kan terugkomen om Zijn kinderen, Zijn Gemeente, op te halen naar Zijn Vaderhuis. Dat 
moment is dan de zogenaamde “Opname”. Er hoeft noodzakelijkerwijs geen profetie meer in vervulling te gaan om de Opname te laten 
gebeuren. De Pretribulation opvatting leert dat de Opname vóór de periode van verdrukking plaatsvindt. Dus voorafgaand aan de 
zeven jaren van Gods oordelen over de mensheid. De Gemeente zal NIET tijdens de uitstorting van Gods toorn op aarde aanwezig zijn! 
Na de zeven jaren van verdrukking komt Jezus terug met Zijn heiligen; dat is de wederkomst of Jezus’ tweede komst. De Pretribulation 
opvatting is het meest Bijbels en wordt hierna uitgebreider toegelicht. 
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Opname: er zijn in de Bijbel drie hoofdpassages waar de Opname wordt genoemd en beschreven: 
- Joh 14: 1-3: Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Daarna kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat u zult zijn waar Ik 

ben (T291). 
- 1 Kor 15: 51-55: de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd 

worden (T334). 
- 1 Thess 4: 13-18: de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna wij die leven en overgebleven zijn, zullen samen met hen 

opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht (T346). 
In deze Bijbelgedeelten wordt beschreven dat tijdens de Opname alle wedergeboren Christenen van de aarde worden weggenomen in 
een oogwenk. Deze wedergeboren Christenen vormen de Gemeente van Christus. Deze wordt ook wel “de Bruid van Christus” 
genoemd. Vele miljoenen mensen zullen dan plotsklaps verdwenen zijn. De wereld zal dan in chaos zijn. Alle kleine kinderen zijn dan 
bijvoorbeeld weg; alle verstandelijk gehandicapten zullen verdwenen zijn. Overal zijn volwassen mensen verdwenen. Heel aannemelijk 
dat er verschrikkelijke ongelukken zijn overal ter wereld en gelijktijdig; denk u eens in wanneer chauffeurs en piloten in één klap weg 
zijn en voertuigen volkomen stuurloos raken. Wat zal er gebeuren als er niemand meer op kan letten bij allerlei werkzaamheden in en 
rond huis, op fabrieksterreinen of op andere werkplekken en vul zelf maar aan…. Dit zal overigens ongeacht het timingsscenario ook bij 
de andere opvattingen gebeuren….  

De Opname dient niet verward te worden met de “wederkomst van Christus”. De (eerste) komst van Christus was het moment waarop 
God Mens werd en geboren uit een maagd op aarde kwam. Dat moment gedenken we ieder jaar met Kerst. Jezus die vervolgens 33 
jaar op aarde heeft geleefd en verworpen werd en uiteindelijk aan het kruis gestorven is en op de derde dag uit de dood is opgestaan. 
Daarna is Jezus 40 dagen later ten hemel gevaren en is nu onze Hogepriester aan Gods rechterzijde. De wederkomst is dan Christus’ 
tweede komst naar deze aarde. 

Wederkomst: er zijn in de Bijbel vijf hoofdpassages waar de “wederkomst van Christus” wordt genoemd en beschreven; deze 
wederkomst wordt ook wel de “dag des Heeren” genoemd: 
- Zach 14: 1-11: op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. 
- Matth 24: 29-31: zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken komt met grote kracht en heerlijkheid. 
- Mark 13: 24-27: zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken komt met grote kracht en heerlijkheid. 
- Luk 21: 25-27: zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken komt met grote kracht en heerlijkheid. 
- Op 19: 11-21: ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en Hij, Jezus, Die daarop zat, werd trouw en waarachtig genoemd. Hij 

oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. De Koning der koningen en Heere der heren. 
De wederkomst van Christus - ook wel de “tweede komst” genoemd - die we nú verwachten is het moment aan het einde van de 
periode van zeven jaren van verdrukking waarop Jezus met al Zijn heiligen zal terugkeren en Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg bij 
Jeruzalem. Op dat moment zal Jezus Zijn Koningschap aanvaarden. Dit is beschreven in Zach 14: 4. Dat is ook het moment waarop het 
1000jr Messiaanse Rijk van Vrede en gerechtigheid zal aanvangen. De Opname en de wederkomst van Christus zijn ook door een 
tijdsperiode van elkaar gescheiden. De verschillen van deze twee gebeurtenissen zijn zo expliciet dat ze naar twee afzonderlijke 
gebeurtenissen verwijzen.  
 
Een aantal aspecten van beide gebeurtenissen worden hierna kort toegelicht: 
1. voor de Opname hoeft er niets meer in vervulling te gaan:  

- dat kan dus elk moment gebeuren. 
- Matth 24: 36 die dag en dat uur is aan niemand bekend ook aan de engelen in de hemel niet. 
- Er gaan geen tekenen meer aan vooraf.  

2. Volgens 1 Thess 4: 16-17 zullen de gelovigen tijdens de Opname de Heere in een oogwenk/een flits in de lucht tegemoet gaan: 
- eerst de gestorven gelovigen en direct aansluitend de dan op aarde levende gelovigen.  
- Jezus daalt dus NIET naar de aarde af.  
- Jezus komt tevens Zelf en haalt de gelovigen uit de wereld.  
- De Opname is voor de gelovigen ter redding en hun heil! Omdat er geen sprake van oordeel is, is het heel expliciet voor de 

gelovigen ter bemoediging en zeker niet bedoeld om er bang voor te zijn! Wel om voortdurend waakzaam te zijn! 
- Ongelovigen blijven dus op de aarde en de gestorven ongelovigen blijven in het aardse graf.  
- De Opname is niet zichtbaar. Het gevolg uiteraard wel: miljoenen mensen zijn van de aardbodem verdwenen! 

3. De wederkomst: 
- staat in Zach 14: 4 en Op 19: 14. Dan komt Jezus - voor iedereen zichtbaar! -  samen met Zijn heiligen (die dus eerder bij de 

Opname door Hem zijn opgehaald!) naar de aarde en zal Hij Zijn voeten letterlijk zetten op de Olijfberg. 
- Volgt dus direct NA de periode van de zeven-jarige verdrukking. Deze tijd is beschreven in Openbaring in de hoofdstukken 5 tm 

19; daarin worden de zegel- de bazuin en de schaal-oordelen beschreven. Het zijn zeven jaren van buitengewone benauwdheid 
waarin Gods oordelen over de wereld komen en in hevigheid steeds verder toenemen. De laatste helft er van is de periode van 
de Grote Verdrukking. Na deze periode komt Jezus met Zijn heiligen terug en zal Hij Zijn vijanden verslaan en straffen.  

- Direct NA de wederkomst: 
o worden volgens Op 20: 4 de gelovigen, die gedood zijn tijdens de Grote Verdrukking - omdat ze het teken van het beest 

hebben geweigerd - door Jezus weer opgewekt. Zij zullen zich bij Jezus en Zijn heiligen voegen om samen met hen te 
regeren in het daarop volgende Messiaanse Rijk (T407). 

o Zal Jezus volgens: 
 Matth 24: 31 Zijn engelen er op uit zenden om de dan aanwezige levende gelovigen/uitverkorenen te verzamelen.  
 Matth 25: 31 - 46 de levende ongelovigen wegnemen om geoordeeld te worden. Dat is de scheiding van de schapen en 

de bokken (T233 en T407) 
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4. Betreffende de Opname richten alle tekstgedeelten zich op het feit dat gelovigen worden weggerukt om Jezus in de lucht tegemoet 
te gaan. In de tekstgedeelten betreffende de wederkomst is nergens sprake van een (soort) Opname; zelfs niet in de meest 
gedetailleerde vermeldingen van de wederkomst in Matth 24 en Op 19. Omdat dit expliciet ontbreekt is het evident dat het niet om 
één en dezelfde gebeurtenis gaat of die gelijktijdig samenvalt. Om die reden moeten het twee afzonderlijke gebeurtenissen zijn, die 
qua tijd zeven jaar uit elkaar liggen. 

5. 1 Kor 3: 15 en 2 Kor 5: 10 en Rom 14: 10 gaan expliciet over het verschijnen van de gelovigen voor de “rechterstoel van Christus”. 
Dat vindt plaats na de Opname en direct na de komst in de hemel. Christus zal dan ieders werken beoordelen en de gelovigen 
zullen hun beloning ontvangen. Deze beoordeling is gebaseerd op het geloof in Christus en waarin de werken openbaar zullen 
worden. Vooral de intenties zullen door het vuur worden beproefd. Alles wat uit egoïsme, trots of persoonlijk gewin is gedaan zal in 
rook opgaan. Wat uit opoffering, barmhartigheid en genade en uit liefde voor de Heer is gedaan zal het vuur doorstaan. Op basis 
daarvan zal ieders kroon (het loon) worden bepaald en uitgereikt. Ook om deze reden is er tussen de Opname en de wederkomst 
een periode nodig voor deze toetsing door Christus. 

Toorn van God: de Pretribulation leert dus dat de Opname plaatsvindt vóór de 70e jaarweek, vóór de periode van verdrukking. In de 
Bijbel zijn daar talloze argumenten voor. Primair is het argument dat de wedergeboren Christenen behouden zullen worden vóór de 
oordelen van God over de aarde; dus alvorens de toorn van God over de aarde en de mensen zal worden uitgestort. De volgende 
Bijbelverzen ondersteunen deze opvatting: 
- 1 Thess 1: 10 we (dat is de schrijver Paulus en zijn medewerkers die hij in vers 1 noemt) verwachten Zijn Zoon uit de hemelen, Die 

Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 
- 1 Thess 5: 9 want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heer Jezus Christus. 

We zijn bestemd tot zaligheid, tot behoud! En niet tot oordeel. 
- Op 3: 10 in dit Bijbelgedeelte wordt de gemeente van Filadelfia beschreven en betreft ze de Gemeente van Christus. Er staat “Ik zal 

u bewaren voor de “ure der verzoeking”. “Voor de ure” betekent “volledig bewaren” of “er buiten laten”. Daarmee zegt God dat 
“de Gemeente” niet door de periode van verdrukking zal gaan; in plaats daarvan zal ze worden “opgenomen”. Het “uur der 
verzoeking” slaat op het eerste deel van de periode van zeven jaar waarin de antichrist zal regeren nadat de Gemeente is 
opgenomen. De periode van de zeven-jarige verdrukking is bedoeld voor de oordelen over de goddelozen. Ook om die reden zijn de 
gelovigen dan opgenomen. Na Openbaring 3 zijn de gelovigen, de Gemeente van Christus, dus in de hemel. Ze vieren met Jezus de 
bruiloft van het Lam. Dat is dus heel expliciet in de hemel en niet tijdens de ontmoeting in de lucht! Volgens Op 19: 7-8 bereiden ze 
zich dan voor op de terugkomst met Jezus naar de aarde, Zijn wederkomst met de heiligen. Ook om die reden lees je vanaf Op 4 tot 
en met Op 18 niets meer over de Gemeente omdat ze dan afwezig is van de aarde!  

- Op 4: 1 het slot van hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4 is dan ook het einde van de Gemeente op aarde: de Opname heeft 
dan plaats. Alle gelovigen worden op de stem van Christus gehaald met een “Kom hier op”. De bazuin die in Op 4: 1 genoemd 
wordt betreft de laatste bazuin zoals genoemd in 1 Kor 15: 52, en is het teken van Zijn roepstem. 
 

Pretribulation gelooft dat de volledige periode van de zeven-jarige verdrukking van Daniël en Openbaring een tijd van Gods toorn 
betreft. In Matth 24 wijst Jezus naar deze periode en vertelt dat er dan sprake is van oorlogen, hongersnoden en rampen. Ook op 
andere plaatsen in de Bijbel worden deze gebeurtenissen vaker in verband gebracht met de uiting van Gods toorn. Lees bijvoorbeeld 
Jer 14: 12; 15: 2; 24: 10; 29: 17; Ez 5: 12 en 17; 14: 21. Het middel van bescherming van de gelovigen van de Gemeente van Christus is 
dat ze zal worden Opgenomen vóór deze periode begint en dus daarmee bewaard zal worden voor de toorn en de oordelen van God 
over de wereld.  

Geschiedenissen in de Bijbel die spreken over een redding die vooraf gaat aan Gods toorn:  
1. de redding van de “rechtvaardigen” Henoch en Noach is te vergelijken met de redding van de Gemeente en Israël. Net zoals 

Henoch werd opgenomen, en Noach met zijn gezin veilig in de ark was, zó zal de Gemeente worden bewaard voor het oordeel 
tijdens de periode van verdrukking! Christus is daarmee “de ark” voor de Gemeente. Het geloof in Christus zorgt er voor dat je 
“behouden bent” of gered. Zoals Hebr 11: 7 aangeeft, was de ark de veilige plek voor Noach en zijn gezin en heeft hen voor de 
vloed, het oordeel,  behouden. Zo is Christus de veilige plek voor de gelovige/rechtvaardige. Henoch is daarbij het type van de 
Gemeente: hij werd volgens Gen 5: 23 weggenomen vóór het oordeel, dus vóór de zondvloed. Noach is daarbij het type van Israël: 
Noach moet immers zeven dagen voor de zondvloed in de ark plaatsnemen. Wanneer de Gemeente is opgenomen pakt God de 
draad weer op met Israël. Israël zal door de zeven-jarige periode van verdrukking gaan, waarbij een deel van het Joodse volk zich 
zal bekeren en behouden worden.  

2. Dit zelfde principe zie je ook in de geschiedenis van: 
a. Lot en zijn gezin in Gen 19. Zij zijn de enigen die rechtvaardig zijn en worden gered vóór het oordeel van God over Sodom en 

Gomorra komt. 
b. Rachab en haar familie in Jozua 6. Omdat zij de boden in veiligheid hadden gebracht waren ze God welgevallig en werden ze 

gered alvorens het oordeel van de Heere kwam over Jericho.  

Op basis van voorgaande argumenten is de Pretribulation opvatting de meest zuivere uitleg van de Bijbelse Opname die plaatsvindt 
vóór de periode van verdrukking. Bij de andere opvattingen over de Opname moet minstens een gedeelte of het geheel van de 
verdrukking openbaar zijn gekomen; de gelovigen gaan daar dan deels of geheel doorheen, alvorens Christus komt om Zijn kinderen tot 
Zich te nemen in Zijn Vaderhuis. Deze opvattingen worden hierna toegelicht. 

Midtribulation 

De Midtribulation leert dat de Opname plaatsvindt halverwege de 70e jaarweek, halverwege de periode van de zeven-jarige 
verdrukking. Deze zeven-jarige periode van verdrukking vindt plaats vóór de tweede komst van Christus, samen met Zijn heiligen of 
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“uitverkorenen”. Dit is onder andere beschreven in Op 17: 14; Op 19: 11, 14 en Zach 14: 4. Midtribulation erkent dat de Opname en de 
wederkomst twee afzonderlijke gebeurtenissen zijn. Hierna wordt een aantal argumenten en hun zwaktes nader toegelicht. 

1. Deze opvatting houdt in dat Christus Zijn Gemeente opneemt in het midden van de Verdrukking van zeven jaar, voorafgaand aan 
de uitstoring van Gods toorn en dat is dan bij het openen van het zevende zegel in Op 8: 1. De eerste 3,5 jaar beschouwen ze als 
een periode waarin weliswaar sprake is van verdrukking en benauwdheid, maar dat dit het lot is van de gelovigen waar ze altijd al 
onder gebukt gaan. De eerste 3,5 jaar worden dus niet als oordelen van God beschouwd. De verdrukking en benauwdheid van de 
eerste 3,5 jaar is het gevolg van de verdrukking die de antichrist, de “mens der wetteloosheid” veroorzaakt; tijdens deze eerste 3,5 
jaar is de verdrukking veel lichter dan de angstaanjagende rampen van de laatste 3,5 jaar waar de oordelen als “toorn van God” 
over de wereld worden uitgestort en welke dan de “Grote Verdrukking” wordt genoemd. In de eerste 3,5 jaar is er echter wel 
degelijk sprake van Gods oordelen: in Op 6: 16 – 17 staat namelijk dat deze zegel-oordelen de “toorn van het Lam” betreffen.  

2. De Midtribulation baseert deze opvatting op de Bijbelboeken Daniël en Openbaring. In deze twee boeken wordt de nadruk van de 
verdrukking gelegd op de laatste 3,5 jaar waar er sprake is van afwisselend 42 maanden, 1260 dagen of “een tijd”, “tijden” en een 
“halve tijd”. Deze notaties staan beschreven in Dan 7: 25; 9: 27; 12 :7 en Openbaring 11: 2; 12: 6 en 14; 13: 5. Halverwege de 
periode van zeven jaar zal de mens der wetteloosheid dan zijn uiteindelijke verwoestende werk intensiveren. 

3. Een ander argument is dat Midtribulation de zevende bazuin van Op 11: 15 – 19 dezelfde laat zijn als de “laatste bazuin” van 1 Kor 
15: 52. Het betreffen echter twee verschillende bazuinen en mogen niet met elkaar in verband worden gebracht. De bazuin van 1 
Kor 15 is namelijk bestemd voor de Gemeente van God die daarmee geroepen wordt, waarop de Opname volgt. Het is de bazuin 
die de laatste fase inluidt van de gelovigen op aarde. Het is de markering van de laatste fase van de “genade-tijd”. Het is echter niet 
de laatste bazuin voor de gehele eindtijd en van Gods profetische plan. Na de Opname vindt de verdrukking immers nog plaats 
(ongeacht de timing) alsmede het Messiaanse Rijk waarna de Grote Witte troon het einde inluidt voor er een nieuwe hemel en er 
een nieuwe aarde start. De bazuin van Op 11: 15 is de start van Gods oordeel over de zondige mensen op aarde. Deze bazuin is een 
climax in de voortgang van de oordelen tijdens de periode van verdrukking. In Op 11: 15 staat dat de Heere Koning zal zijn. Dat 
Koningschap zal Jezus aanvaarden bij Zijn wederkomst aan het einde van de Grote Verdrukking aan het einde van de periode van 
zeven jaar. Dat is Zijn verschijning op de Olijfberg van Zach 14: 4 met “Zijn heiligen”; de bazuin van Op 11: 15 is dus dezelfde bazuin 
als die Jezus noemt in Matth 24: 31 welke dus gehoord wordt aan het einde van de periode van zeven jaar en kan dus niet een 
bazuin zijn halverwege de 70e jaarweek van Daniël. 

4. Wat ook zwak aan deze Midtribulation opvatting is, is dat er sowieso geen sprake is van een Opname uit de dood tijdens de bazuin 
van Op 11: 15; wel is er sprake van oordeel. Bij de “laatste bazuin” van 1 Kor 15: 52 is er expliciet sprake van een Opname uit de 
doden en is er dus sprake van redding in plaats van oordeel. 

5. Tenslotte betekent het ook dat wanneer je de Midtribulation aanhangt dat je dan aangeeft dat de Opname onmogelijk elk moment 
kan plaatsvinden. De periode van de zeven-jarige verdrukking is nog niet gestart en dus duurt het sowieso zeker nog 3,5 jaar 
alvorens er een Opname van de gelovigen zal plaatsvinden.   

Posttribulation 

Deze opvatting gaat er van uit dat de Opname aan het einde van de periode van de zeven-jarige verdrukking plaatsvindt. Dat moet dan 
plaatsvinden vóór de wederkomst van Jezus op aarde om Zijn Koningschap te aanvaarden. Dat doet Hij namelijk terwijl Hij weerkomt 
samen met de heiligen, met de gelovigen. Dat is beschreven in Zach 14: 4. De wederkomst vindt dus direct aansluitend op de Opname 
van de gelovigen plaats, die onmiddellijk dan weer met Jezus terugkeren naar de aarde, naar de Olijfberg bij Jeruzalem… Feitelijk is het 
dan één gebeurtenis. Ook voor wat dit scenario betreft kan de Opname onmogelijk elk moment plaatsvinden. De periode van de zeven-
jarige verdrukking is nog niet gestart en dus duurt het sowieso zeker nog zeven jaar alvorens er een Opname van de gelovigen zal 
plaatsvinden. Los van het moment waarop de Opname plaatsvindt heeft de gelovige de opdracht om “waakzaam” te zijn. Wanneer de 
Opname echter elk moment kan plaatsvinden, dan is waakzaamheid om Jezus als de Bruidegom te verwachten voor Zijn Bruid, Zijn 
Gemeente, veel sterker. Dat wordt uitgelegd in de geschiedenis van de wijze en dwaze maagden in Matth 25: 1-13. 

Hoe zit het dan met Gods oordelen? In dit scenario zouden de gelovigen dus de oordelen van God over de aarde en de mensen 
meemaken. Het zou ook kunnen dat Gods oordelen pas helemaal aan het einde van de periode van zeven jaren worden uitgegoten en 
dat de gelovigen daar dan (bijna) geen “last van ondervinden”. Sommige uitleggers geven aan dat God de gelovigen voor Diens 
oordelen zal beschermen. Is dat echter Bijbels? Hierna wordt een aantal argumenten en hun zwaktes nader toegelicht. 

1. 2 Thess 1: 5-7 wordt aangehaald om te overtuigen dat het Bijbels is dat gelovigen door de periode van zeven-jarige verdrukking 
gaan. Dat Bijbelgedeelte gaat echter over het feitelijke lijden dat de gemeente van Thessalonicenzen onderging. Het is niet de 
periode die bedoeld is tijdens de zeven-jarige verdrukking door de antichrist en de oordelen van God over deze aarde en de 
mensen. Wel geeft Paulus aan dat de personen die de gemeente van Thessalonicenzen onderdrukken eens ter verantwoording 
zullen worden geroepen en hun straf, het eeuwige verderf, zullen ontvangen wanneer ze worden voorgeleid voor de Grote Witte 
troon. Het is volstrekt Bijbels dat gelovigen verdrukking tijdens hun leven kunnen ervaren. Eerder is dat al uitgebreid aangegeven. 
Het is echter de vraag of gelovigen door de periode van de zeven-jarige verdrukking heen moeten gaan of dat ze daar niet voor 
bestemd zijn en door de Opname aan de toorn van God zullen ontkomen.  

2. De komst van Jezus Christus en onze vereniging met Hem in 2 Thess 2: 1-2. Dat lijkt dezelfde gebeurtenis maar betreft twee 
afzonderlijke gebeurtenissen. Paulus behandelt dit omdat de gemeente van Thessalonicenzen hier heel erg verward over was en 
sommigen aangaven dat de “dag van Christus”, dus Zijn wederkomst, al had plaatsgevonden. In de 1e brief aan deze gemeente had 
Paulus de details van de Opname al uitgelegd in 1 Thess 4: 13-18. Paulus maakt in 2 Thess 2 duidelijk dat de wederkomst van Jezus, 
of de “dag van Christus”, of de “dag des Heeren”, pas zal plaatsvinden wanneer er twee zaken zijn gebeurd:  
- de mens der wetteloosheid is geopenbaard; 
- de periode van verdrukking zal plaatsvinden.  
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Hoewel de Opname en de wederkomst nauw met elkaar zijn verbonden, zijn het echter twee afzonderlijke gebeurtenissen. Paulus 
argumenteert: eerst de Opname; daarna de wederkomst. 

3. Net zoals bij de Midtribulation hanteert de Posttribulation een bazuin als argument. De laatste bazuin van 1 Kor 1: 52 stellen ze 
gelijk aan de bazuin van Matth 24: 31. Omdat de bazuin van Matth 24 aan het einde van de zeven-jarige verdrukking klinkt moet 
het volgens hen dezelfde zijn als de laatste bazuin van 1 Kor 15: 52. Het betreffen echter twee verschillende bazuinen en mogen 
niet met elkaar in verband worden gebracht. De bazuin van 1 Kor 15 is namelijk bestemd voor de Gemeente van God die aldus 
geroepen wordt en waarop de Opname volgt. Het is de bazuin die de laatste fase inluidt van de Gemeente op aarde. Het is de 
markering van de laatste fase van de “genade-tijd”. Het is echter niet de laatste bazuin voor de gehele eindtijd en van Gods 
profetische plan. De bazuin van Matth 24 vindt plaats aan het einde van de Grote Verdrukking aan het einde van de periode van 
zeven jaar. Dat is Jezus’ verschijning op de Olijfberg van Zach 14: 4 met “Zijn heiligen”. Deze bazuin is bedoeld voor de gelovigen die 
de Grote Verdrukking hebben overleefd en die op dat moment van uit alle hoeken van de aarde bijeengeroepen zullen worden. 

4. Dat laatste vormt vervolgens een onoverkomelijk probleem van de Posttribulation. Direct daarna meldt Matth 25 namelijk in de 
verzen 31-33 dat Jezus bij Zijn wederkomst de mensen - die op dat moment nog op aarde leven - gaat oordelen. Jezus scheidt dan 
namelijk de schapen en de bokken; het is de rechtszaak die ook in Joël 3: 1-3 genoemd wordt (T233 en T407). De schapen betreft 
de gelovigen en de bokken de ongelovigen die ook zichtbaar op hun voorhoofd en rechterhand het “teken van het beest” dragen . 
Wanneer echter - zoals de Posttribulation - gelooft, de gelovigen (de schapen) al kort daar voor zijn opgenomen, dan zijn er op 
aarde geen gelovigen meer om te oordelen. Alleen de bokken blijven dan achter. Een verdere scheiding zal dan niet meer nodig 
zijn. 

5. Tenslotte gebruikt de Posttribulation het gedeelte in Op 19: 11-21 als argument. Dat is de beschrijving van de wederkomst van 
Jezus met de heiligen zoals ook beschreven staat in Zach 14: 4. Wanneer de Opname samen valt met de wederkomst van Jezus dan 
zou er toch zeker in Op 19 sprake moeten zijn van een Opname van heiligen. Te meer omdat in dit Bijbelgedeelte het oordeel over 
de antichrist en de valse profeet heel expliciet is beschreven; dan zou je verwachten dat er ook heel expliciet zou zijn beschreven 
dat er sprake is van een Opname van heiligen naar de hemel. Daar is echter in het geheel geen sprake van en om die reden kunnen 
deze twee gebeurtenissen niet samenvallen en gelijktijdig plaatsvinden.  

Tenslotte nog een drie-tal minder “populaire” opvattingen. Deze worden hierna kort toegelicht met hun zwaktes:  
- Gedeeltelijke Opname. 
- Pre Wrath. 
- Preterisme. 

Gedeeltelijke Opname 

Deze opvatting gaat er van uit dat niet alle gelovigen tegelijk worden Opgenomen. Alleen trouwe gelovigen die “waken” zullen worden 
opgenomen vóór de periode van zeven-jarige verdrukking begint. De volgende Bijbelteksten die de nadruk leggen op waakzaamheid en 
wachten op Christus worden daarbij gebruikt zoals: Matth 24: 40-51; Matth 25: 1-13; Luk 20: 34-36; 1 Thess 5: 6-10; Hebr 9: 28; Titus 2: 
13; 1 Joh 2: 28 en Op 3: 3-10. De gelovigen die in de eerste fase van de Opname ontbreken zullen dus de verdrukking binnengaan en 
tijdens latere Opnames tijdens de verdrukking worden weggenomen of misschien wel helemaal niet… 

Deze opvatting is niet Bijbels. Ten eerste hanteert de Bijbel steeds allesomvattende woorden zoals “wij” en “allen” als het gaat om de 
Opname. In 1 Kor 15: 51 staat “wij” zullen niet allen ontslapen, maar “wij” zullen “allen” veranderd worden. Dat betekent dus dat alle 
gelovigen de Opname meemaken en verandert worden en niet slechts enkelen. Volgens 1 Thess 4: 16 is de Opname voor alle ware 
gelovigen die “in Christus” zijn; andere voorwaarden gelden er niet! Ook is er geen sprake van dat de doden op meer momenten uit de 
dood zullen opstaan. Een gedeeltelijke Opname wordt nergens in de Bijbel geleerd. De Opname is volledig en niet slechts gedeeltelijk 
of in meerdere fasen… 

Pre Wrath 

Wrath betekent Toorn. Deze opvatting omvat 4 leerstukken gebaseerd op de “dag des Heeren” cq. de wederkomst van Jezus aan het 
einde van de zeven-jarige verdrukking:  
- de Opname van de Gemeente is direct vóór “dag des Heeren”;  
- de “dag des Heeren” is ergens in de tweede helft van de zeven-jarige verdrukking; 
- de verstoringen in de kosmos, die verband houden met het zesde zegel, kondigen de “dag des Heeren” aan; 
- de “dag des Heeren” zal bij de opening van het zevende zegel beginnen (Op 8: 1). 

In het kort komt het er op neer dat volgens deze opvatting de Opname ongeveer op drie-kwart van de periode van de zeven-jarige 
verdrukking plaatsvindt. De eerste drie kwarten wordt beschouwd als de toorn van mensen en satan en niet als toorn van God. Gods 
toorn (wrath) wordt dus pas geopenbaard vanaf Op 8: 1 bij de opening van het zevende zegel. Pre-wrath gelooft dat de gelovigen 
worden opgenomen tussen het zesde en zevende zegel. Het is Bijbels dat de oordelen, zoals die bij de zegels, bazuinen en schalen zijn 
beschreven, in frequentie en intensiteit toenemen. Er is echter direct vanaf het eerste zegel-oordeel sprake van Gods toorn en niet pas 
na het zesde zegel-oordeel. Dat is ook al aangegeven bij de Midtribulation. Reeds vanaf Op 6: 1 wordt aangegeven dat “het Lam” het 
eerste zegel opent. Het Lam is Jezus Christus zelf en Hij start dus direct met de oordelen over de wereld en de mensen wanneer de 
periode van zeven-jarige verdrukking aanvangt! Jezus heeft de regie!  De Heer Jezus opent de zegels en geeft daarmee de oordelen 
over de aarde vrij. Al de oordelen komen van Hem die de zegels opent en tonen de toorn van God. De Bijbel geeft dus geen 
ondersteuning voor het beperken van Gods toorn tot de bazuin- en schaal-oordelen zoals pre-wrath leert. 
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Preterisme  

Preterisme komt van het Latijnse woord “praeter” dat “verleden” betekent. Preterisme beschouwt het boek Openbaring als reeds 
vervuld tot en met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus. Ze geloven dat Jezus werkelijk in het jaar 70 in een 
“wolk” is gekomen om Jeruzalem door het Romeinse leger te verwoesten en dat Keizer Nero het beest was dat is beschreven in Op 13. 
Het koninkrijk en de komst van Christus heeft dus reeds plaats gehad. Openbaring is reeds geschiedenis. De boodschap van Johannes is 
dus in diens eigen tijd reeds vervuld en betreft geen toekomstige gebeurtenis. Dat heeft tot gevolg dat Preterisme letterlijke uitleg 
toepassen op Bijbelgedeelten die ze kunnen inpassen in de historische gebeurtenissen van rond 70 na Christus. Wanneer het echter 
profetische gebeurtenissen betreft nemen ze hun toevlucht tot geestelijke en meer inconsequente uitleggingen. De grootste zwakte zit 
heel simpel in het jaar waarin het boek Openbaring geschreven is. Preterisme dateert het boek in het jaar 65 na Christus. Er is echter 
veel bewijsmateriaal dat er van uitgaat dat het boek Openbaring dateert in het jaar 95 na Christus. Daardoor is de opvatting van het 
Preterisme ook vervallen als aannemelijk scenario. 

BIJLAGE 2: SCHEMA’S DANIËL EN OPENBARING  
 

2.1 Schema Verzameling en volheid van de periode van de heidenen. Dit betreft de Gemeente van Christus 
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  2.2 Visioen van Daniël’s 70e jaarweek 
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BIJLAGE 3: VERSCHILLENDE TIJDLIJNEN 

 

3.1 Tijdlijn vanaf de schepping tot heden 

    
          3.2 God hanteert in de Bijbel tijdlijnen: 

- scheppingsorde: zes dagen werken en één dag rust. Sabbat. = zeven dagen. 
- Dag-jaarritme: de aarde draait in één dag rond zijn as. De aarde draait in één jaar om de zon. 
- Het joodse volk moest de aarde bewerken. Zes jaar mochten ze de grond bewerken. Daarna één jaar braak liggen. En dat elke zeven 

jaar opnieuw. 
- Na zeven van deze 7-jaars perioden; dus NA het 49e jaar - in het 50e jaar-  was er een zgn. JUBELJAAR. 
 
In Genesis 6: 3, lezen we dat de dagen van de mens 120 jaar zijn. Dat kan op de maximale leeftijd slaan, maar in de Hebreeuwse 
grondtekst staat dat God de mensheid niet zal oordelen voordat 120 divisies of verdelingen van tijd voorbij zijn.  
 
Deze verdelingen zijn de zgn. perioden van Jubeljaren. Wanneer we dat dan uitrekenen dan zou dat betekenen dat God de mensheid 
120 verdelingen van 50 jaar geeft. Dus God eindigt deze bedeling na 6000 jaar.  
 
In Ps 90: 4 en 2 Petrus 3: 8 lezen we dat God als volgt rekent: één dag is 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Wanneer je de 
scheppingsdagen dan in dat principe doorrekent dan zou de aarde 6000 jaar worden en daarna 1000 jaar rust. Die laatste tijdsperiode 
zou dan het 1000 jr Messiaanse Rijk zijn. 
 
Ook de orthodoxe joden geloven dat de aarde na 6000 jaar eindigt en daarna 1000 jaar rust (= vrede) krijgt. 
 

3.3 Hoe ver zijn we dan gevorderd?? (bij benadering!!!).  
 
De exacte dag en het exacte tijdstip van Jezus’ wederkomst en van de Opname weten we niet! Lees Matth 24: 36; Mark 13: 32 en Hand 
1: 7. 
 
Scenario 1: rekenend vanaf de kruisiging van Jezus en Zijn hemelvaart: 
- vanaf Adam tot aan de kruisiging van Jezus zit een periode van 4000 jaar; 
- Jezus' leven op aarde heeft 33 jaar geduurd. De jaartelling rekent echter vanaf zijn geboorte en dat is rond 3 a 4 voor Chr.; 
- vanaf de kruisiging 2000 jaar gerekend, dan zit je ongeveer in het jaar 2030; 
- dan zou dus het 1000 jr Messiaanse Rijk kunnen aanvangen. Dus in 2030; 
- daaraan vooraf gaat echter de periode van zeven jaar verdrukking; 
- ergens rond het jaar 2023 zou dan de Opname van de Gemeente kunnen zijn…. 
 
Scenario 2: rekenend vanaf de stichting van de staat ISRAEL:  
- in 1948 is de staat Israël gesticht. Israël wordt ook wel de vijgenboom genoemd. (T284) In 1948 is deze dus opnieuw geplant;  
- Jezus vertelt zijn discipelen in Mattheus 24 dat na het uitspruiten van de vijgenboom Zijn wederkomst zal plaatsvinden binnen één 

geslacht (generatie); 
- in de Bijbel is één geslacht plm. 70 a 80 jaar; (T145) 
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- zou je rekenen vanaf het moment van de stichting van de staat Israël op 14 mei 1948, dan zou de wederkomst van Jezus (Zijn 
tweede komst…) heel snel kunnen plaatsvinden: 1948 + 80 jaar dan komt je uit in 2028; 

- trek daar de Grote Verdrukking van af van zeven jaar dan zou de Opname in 2021 kunnen zijn…………. 
 
Scenario 3: rekenend vanaf de verovering van JERUZALEM: 
- na het planten van Israël in 1948, gaat de vijgenboom verder tot wasdom komen. Hij spruit zo gezegd uit; 
- in 1967 tijdens de zes-daagse oorlog herovert Israël de stad Jeruzalem. Jeruzalem ligt in het zgn. “hartland van Israël”. Israël werd 

dus pas in 1967 compleet, omdat Jeruzalem de plek is waar de tempel moet komen te staan en waar God Zijn woning zal hebben op 
aarde; 

- in 1967 spruit de vijgenboom zo gezegd uit; 
- wanneer we 70-80 jaar optellen bij 1967, dan is Zijn wederkomst ergens rond het jaar 2037/2047. Daaraan vooraf gaat de periode 

van verdrukking van zeven jaar; 
- in dat geval zou de Opname dan ergens rond 2030/2040 zijn…. 

 
Overigens is het de vraag of de periode van verdrukking  direct start na de Opname….. Het zou ook goed kunnen zijn dat ná de Opname 
er nog een paar jaar volgt alvorens de antichrist zich openbaart. Er is namelijk een plausibele theorie dat eerst de oorlog van Ez 38 en 
39 direct na de Opname plaatsvindt. In plaats van zeven jaar zou de periode tussen de Opname en de wederkomst dan wel eens rond 
de tien jaar kunnen zijn……. (T406). Lees ook “Het Ezechiël verbond” van R Rhodes. 
 
HOE DAN OOK: al met al zou de Opname dus ergens tussen 2021-2040 kunnen zijn….  
 
Het schiet dus echt op!!!!  
 
WEES WAAKZAAM EN LET OP DE TEKENEN! 
 
 



 

76 
 

3.4 Chronologisch overzicht gerekend van de zondvloed tot aan de geboorte van Christus (Ontleend aan “Het Ontstaan van 
Israël”) 
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3.5 Chronologie Bijbelse geschiedenis voor Christus: 
  

ca. 17e - 15e 
eeuw 

De 16e eeuw wordt doorgaans beschouwd als de tijd van de aartsvaders: Abraham, Isaäk en Jakob. Abraham, leider van een 
nomadische stam, migreerde vanuit Mesopotamië naar Kanaän, het gebied ten westen van de Jordaan. Hij aanbad een god 
die men de 'God van Abraham' noemde; de bijbehorende cultus wordt soms als de oorsprong van het Jodendom gezien. 
Hongersnood dwong het volk verder te trekken naar Egypte, waar het na verloop van tijd tot slavernij werd gedwongen. 

14e eeuw Slavernij in Egypte, geboorte van Mozes, opstand, uittocht uit Egypte (ca. 1300). Beschreven in de eerste vijf boeken. 

ca. 1260 
Begin intocht in Kanaän, onder leiding van Jozua. De Israëlieten troffen een ontwikkelde samenleving aan, deels levend in de 
bronstijd, met stadstaatjes en een eigen alfabetisch schrift. Kennelijk werd deze beschaving als bedreigend ervaren en moest 
ze hardhandig onderworpen worden. 

ca. 1100 
Gideon, belangrijke richter. De richteren waren leiders in deze periode zonder centraal gezag; ze traden naar voren als 
naburige stammen verslagen moesten worden. Sommigen spraken ook recht. 

ca. 1040 - 1000 tijd van Samuël, de laatste richter, en Saul, de eerste koning 

10e eeuw 
bloeitijd uit de geschiedenis van Israël, nooit was het rijk zo groot. Tijd van David, de onbetwiste held van het oude 
testament, en zijn zoon Salomo, symbool voor rijkdom en wijsheid.  

ca. 1000 - 960 koningschap van David. Jeruzalem wordt hoofdstad van het door veroveringen gegroeide Israëlitische rijk. 
ca. 964 - 926 koningschap Salomo; bouw eerste tempel (1 Kon. 6, 2 Kron. 3).  

926 
Dood Salomo; scheuring van het rijk in Israël en Juda (ook wel: Judea). Het verval was al ingezet tijdens Salomo's bewind, 
doordat hij vreemde erediensten toeliet die de eenheid van het rijk verzwakten. 

 
  Israël (noordelijke rijk; hoofdstad: Samaria) 926 – 722 
  
ca. 871-852 koning Achab voert de Baälverering in. De profeet Elia. 
ca. 845 machtsgreep Jehu, moord op aanhangers Baäl; profeet Elisa 

ca. 787-747 
bloeiperiode onder Jerobeam II, wiens godsdienstbeleid veroordeeld wordt door de profeet Hosea. Geschriften van de 
profeet Amos. 

722 verovering door de Assyriërs o.l.v. Salmaneser V 
 
  Juda (zuidelijke rijk; hoofdstad: Jeruzalem) 926 – 586 
  
871-849 koning Josafat 
787-736 koning Azaria (Uzzia): voorspoedige ontwikkeling, o.a. verovering Negev. 
ca. 740-700 profeten Jesaja en Micha; beide veroordelen de heersende afgoderij 
735 Assyrië verslaat de vijanden van Juda, maar keert zich daarna tegen Juda 
ca. 725-697 koning Hizkia, bestrijdt de Filistijnen, geprezen om zijn vroomheid 
701 belegering van Jeruzalem door de Assyriërs o.l.v. Sanherib 

638-608 
koning Josia, vergroot de zelfstandigheid van Juda, annexeert de noordelijke provincies Galilea, Gilead en Samaria; hij 
verwijdert afgodsbeelden uit de tempel en voert hervormingen door, mede gerechtvaardigd door de vondst van een oud 
wetboek in de tempel (621).  

627 Jeremia krijgt een visioen en treedt op als profeet (tot ca. 586) 
612 verovering Ninive door de Meden, beschreven door de profeet Nahum; feitelijk einde Assyrische invloed 
608 Egyptische opmars, slag bij Megiddo (bij de berg Karmel): dood Josia, volgens Jeremia de laatste grote Judese koning 
597 Babyloniërs o.l.v. Nebukadnessar II voeren koning Jojakim en de profeet Ezechiël weg in ballingschap 
586 Babyloniërs verwoesten nu Jeruzalem en de tempel (onder het oog van de profeet Jeremia); begin Babylonische ballingschap 

tot 538 
Babylonische ballingschap. Nebukadnessar liet de Judeëers bij elkaar blijven en stond ze toe hun eigen godsdienst uit te 
oefenen. Sommigen bereikten hoge plaatsen aan het hof, waaronder Daniël. Babylon werd in 539 door de Perzen veroverd; 
zij verwoesten in 478 v.C. de toren van Babel.  

538 eerste terugkeer, o.l.v. Zerubbabel, kleinzoon van Jojakim. 
516 herbouw van de tempel, met Perzisch geld en aanbevolen door de profeten Haggai en Zacharia 
rond 450 Nehemia herbouwt stadsmuren Jeruzalem; Ezra rondt herbouw tempel af. 
ca. 300 Ptolemaeus I, veldheer van Alexander de Grote, verovert vanuit Alexandrië Palestina 

ca. 200 
de Romeinen hebben de macht van de Ptolemeërs in de regio gebroken, waarop de Seleuciden vanuit Syrië Palestina 
veroveren. Onder koning Antiochos IV ontwijden zij de tempel. 

ca. 160 o.l.v. Judas Makkabeüs verslaan de Joden de Seleuciden. De geschiedenis van de Joodse vrijheidsstrijd wordt in twee 
apocriefe boeken beschreven (1 en 2 Makkabeeën) 

63 de Romeinen o.l.v. Pompejus nemen Jeruzalem in 
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37-4 Herodes de Grote, koning der Joden, viervorst namens Rome, voert een wreed beleid, o.a. kindermoord te Bethlehem. 
 of 6 v.C. geboorte van Jezus  

3.6 Chronologie Bijbelse geschiedenis Na Christus:  
  
4 v.C.-39 n.C. Herodes Antipas bestuurt Galilea en Perea. Hij laat Johannes de Doper terechtstellen. 
ca. 26-30/33 actieve periode Jezus, beschreven in de vier evangelies. 
ca. 36 bekering van Saulus/Paulus 

ca. 50 
'Apostelconcilie' te Jeruzalem: besloten wordt dat niet-Joodse Christenen zich niet aan de Joodse rituele voorschriften 
hoeven te houden. 

ca. 48-54 brief aan de Galaten: niet-Joodse Christenen dienen zich niet aan de Joodse wet te houden 
ca. 49-53 brieven aan de Tessalonicenzen, over de wederkomst van Christus 
ca. 54 brieven aan de Korinthiërs 
ca. 58 brieven aan de Romeinen, de Filippensen, de Kolossensen 
66 begin van de Joodse opstand tegen de Romeinen; de Joodse bijbel heeft rond die tijd haar definitieve vorm gekregen. 
67 marteldood van Petrus en Paulus, te Rome 

70 
Jeruzalem verwoest (door keizer Titus); Palestina raakt grotendeels ontvolkt. Ontstaan van de evangeliën van Marcus, 
Mattheüs en Lukas, en de brief aan de Hebreeën. 

90-100 Openbaring van Johannes, brieven van Johannes en het evangelie van Johannes 
  

313 de keizers Constantijn en Licinius verlenen het Christendom dezelfde rechten als andere godsdiensten in het Romeinse rijk 
(Edict van Milaan). Positie van Joden verslechtert daarmee. 

4e eeuw 
in de christelijke gemeenschap is overeenstemming ontstaan over welke evangeliën, brieven en andere geschriften in het 
Nieuwe Testament thuishoren. Voor het oude testament houdt men de indeling aan van de Septuaginta (ontstaan tussen 
250 v.C. en 100 n.C.) 

ca. 400 Hiëronymus rondt zijn Latijnse vertaling af, de Vulgaat, die gedurende de Middeleeuwen gezaghebbend is. 
1534 Maarten Luther voltooit zijn Duitse Bijbelvertaling. 
1637 eerste druk van de Statenvertaling verschijnt. 

 

Bron Statenvertaling.net 
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BIJLAGE 4: KAARTEN VERSCHILLENDE WERELDRIJKEN: 
 

ASSYRISCHE RIJK: 
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BABYLONISCHE RIJK: 
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MEDO-PERZISCHE RIJK: 
 

 

 

BIJLAGE 5: VERGELIJKING DIEREN GENOEMD IN DE PROFETEN EN 
OPENBARING 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De "vier dieren" in Openbaring 4 en in de profeten, drukken de vier hoedanigheden van de Persoon van Jezus Christus uit. Deze vinden 
we ook beschreven in de vier evangeliën. Zo beschrijft Mattheüs de Here Jezus Christus als de Koning, Markus als de Dienstknecht, 
Lukas als de Zoon des mensen en Johannes beschrijft Jezus Christus als de Zoon van God. 
 
Wat beelden deze vier dieren uit: 
1.    De Leeuw (van Juda [Opb 5:5]) is de uitbeelding van Christus’ Koningschap over de aarde. De échte Leeuwenkoning! 
2.    Het Kalf is een rund, net als de os die Ezechiël zag. Een rund is een lastdier (Deut 25: 4). Het rund dient zijn meester. Het Kalf is 

daarom hier de uitbeelding van Jezus Christus als Dienstknecht. De Here Jezus bad daarom, “Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil 
geschiedde”, in de hof van Gethsemane. De Here Jezus onderwierp Zich aan de Vader. Dat dienen heeft Hij Zijn discipelen 
voorgedaan toen Hij hen de voeten heeft gewassen. 

4 dieren Ez.1: 10 Ez.10: 14 Opb.4: 7 Evangelie Uitbeelding van Chr. 

Leeuw leeuw leeuw leeuw  Mattheüs Koning 

Rund os  cherub kalf Markus Dienstknecht 

Mens mens mens mens  Lukas Zoon des mensen 

Arend arend arend arend  Johannes Zoon van God 
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3.    De Mens is de uitbeelding van de Zoon des mensen, namelijk de tweede Adam, dan wel de laatste mens (1 Kor 15: 45,47). Dat is 
Jezus Christus. De titel “de Zoon des mensen” erfde Christus door Zijn Opstanding uit de dood. Daardoor zijn allen in Adam 
gestorven en zijn allen die in Christus zijn, door Hem levend gemaakt. (1 Kor 15: 22). Hij is het Hoofd van die nieuwe mensheid (1 
Kor 15: 45,47), om het zo maar te noemen, die niet uit Adam, maar uit God geboren zijn (1 Joh 3: 9, 5: 4). 

4.    De Arend is de uitbeelding van Christus’ heerschappij in de hemel (Dan 4: 37). 
  
 

BIJLAGE 6: INDELING EN OVERZICHT VAN HET BIJBELBOEK OPENBARING 
(ontleend aan Christipedia.nl) 

 

Om dit boek beter te begrijpen is het belangrijk de volgende punten in gedachten te houden: 

- Openbaring is een gloedvolle schildering van Jezus Christus als de grote Overwinnaar. Het boek begint met de sleutelwoorden: 
"Openbaring van Jezus Christus." Hierin wordt de Here Jezus geopenbaard. Bestudeer in dit boek wat gezegd wordt over Jezus 
Christus, en er gaat een wereld voor je open. Het boek staat vol over Hem:  26x kom je de titel "het Lam" tegen. 

- Opvallend is dat na hoofdstuk 3 de Gemeente niet meer in haar aardse bestaan wordt genoemd. De nadruk komt te liggen op Israël 
en op de Grote Verdrukking die zal plaats hebben aan het eind van de tijd.  

- Het boek bevat veel symbolische taal en het is gevaarlijk om hieraan eigen uitleg te geven. Alles moet bestudeerd worden binnen 
het kader van vele Oudtestamentische profetieën. Hoewel Openbaring weinig citaten bevat uit het oude testament, komen er wel 
veel toespelingen in voor op Oudtestamentische teksten. 

Getallen spelen een belangrijke rol in dit boek. Het duidelijkste voorbeeld is zeven: 7 brieven, 7 gemeenten, 3 reeksen van 7 oordelen 
(zegels, bazuinen en schalen), 7 donderslagen, 7 koppen, 7 bergen, 7 koningen, enz. Zeven is het getal van de volheid. Andere 
belangrijke getallen zijn 12, 144.000 en 666. Lees ook Bijlage 13. 

De boodschap 

God is Heer van de gehele geschiedenis; Hij heeft de toekomst vast in handen. Jezus zal als overwinnaar op aarde terugkeren en alle 
kwaad overwinnen. Ieder die Hem toebehoort zal met Hem in heerlijkheid mogen leven. Doel van Openbaring: het is ons gegeven ter 
bemoediging en om de discipelen van Jezus Christus te wijzen op de zekere eindoverwinning.  

Indeling en overzicht 

Het Bijbelboek kent de volgende drie-deling: 

1. De dingen die Johannes gezien heeft (“wat u gezien hebt”, 1: 19). Hoofdstuk 1: inleiding en visioen. In een visioen ziet Johannes de 
verheerlijkte Christus te midden van zeven kandelaren (de gemeenten).  

2. De dingen die zijn (1: 19). Hoofdstuk. 2 - 3: de woorden van het hoofd van de Gemeente, Jezus Christus, gericht aan zijn 
gemeente. Het betekent het einde van de Gemeente op aarde. Jezus heeft die aangekondigd in 1 Kor 15 en 1 Tess 4 en is bekend 
als de “Opname van de Gemeente” of de “Opname van Zijn bruid”. 

3. De dingen die ná dezen geschieden zullen (1: 19). Hoofdstuk. 4 - 22: God pakt de draad weer op met Zijn volk Israël. Het vermeldt 
de periode van de 70e jaarweek uit Dan 9 die zeven jaren zal duren en toont de oordelen en de eindoverwinning van Jezus Christus. 

 
Ad1. Het eerste deel (hoofdstuk 1) is als volgt te verdelen: 

Het boek begint met Christus. Hij is het begin en het einde is (Opb.1:8). Daarom begint Openbaring met Christus en eindigt Openbaring 
met “Amen”, het slotwoord van Dezelfde Here Jezus Christus.  
- 1: 1-8   inleiding; 
- 1: 9-20 gezicht aangaande de Zoon des mensen. 
 
Ad2. Het tweede deel (hoofdstuk 2 - 3) is als volgt onder te verdelen en spreekt over de periode - en ontwikkeling van - de KERK (de 
Gemeente van Christus). De beschrijving van de Gemeentelijke periode waarin God een volk verzamelt - dat geen volk is - uit de 
heidenen (Rom: 10: 19):  
- 2: 1-7     boodschap voor Efeze; 
- 2: 8-11   boodschap voor Smyrna; 
- 2: 12-17 boodschap voor Pergamus; 
- 2: 18-29 boodschap voor Thyatira; 
- 3: 1-6      boodschap voor Sardis; 
- 3: 7-13    boodschap voor Filadelfia; 
- 3: 14-22  boodschap voor Laodicea. 
 
Ad3. Het derde deel (Hoofdstuk. 4 - 22) is globaal als volgt in te delen en richt zich vanaf hoofdstuk 4 op de eindtijd waarin God de 
draad met Zijn volk Israël weer oppakt. Dit betreft de periode ná de Gemeente op aarde, en loopt parallel met wat Johannes beschrijft 
over wat hij ziet plaatsvinden in de geopende hemel en wat hij beschrijft in de hoofdstukken 4 en 5. Deze periode wordt de 70ste week 
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van Daniël genoemd. Een periode van zeven jaren. Deze eindigt met de verduistering van zon, maan en sterren. Gevolgd door de 
Wederkomst van de Here Jezus met Zijn Gemeente. De periode van de 70ste week wordt ook beschreven in hoofdstuk 12. 

Als Christus terug komt, aan het einde van de 70ste week van Daniël, vangt de Dag des Heren aan. Dag en oordeel zijn synoniemen. 
Denk bijvoorbeeld aan ons Nederlandse woord “dagvaarding” of aan de uitdrukking “hij komt ermee voor de dag”. Als Christus komt, 
neemt Hij Zijn oordeel mee. Overigens is oordeel ook een synoniem voor loon. De positieve kant van het verhaal. 

Op 22: 12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. 

- Hfst 4: 1 - 16: 21  De oordelen vanuit de hemel over de aarde. Voorgesteld door het openen van zeven zegels, het blazen van 
 zeven bazuinen en het uitgieten van zeven schalen.  

- Hfst 17: 1 - 21: 8  De val van Babylon. De verschijning van de Heer Jezus. Eerste opstanding. Vrederijk. Laatste oordeel.  
- Hfst 21: 9 - 22: 5  De glorie van het nieuwe Jeruzalem. 
- Hfst 22: 6 - 21     Afsluiting. 
 
Deze hoofdstukken (van het derde deel) worden hierna verder toegelicht.  

Hoofdstuk. 4: 1 - 16: 21  

Beschrijven ons de oordelen vanuit de hemel over de aarde. Voorgesteld door het openen van zeven zegels, het blazen van zeven 
bazuinen en het uitgieten van zeven schalen. De zegels worden door de Rechter Jezus geopend, de bazuinen en de schalen zijn in 
handen van engelen.  

De 7 zegels: Hoofdstuk 5 t/m 8:1. Hoofdstuk 6 beschrijft de opening van de eerste zes zegels.  

Het begint met een periode van 3,5 jaren, waarin Jeruzalem zal worden herbouwd en Babel zowel opkomt als ondergaat en het 
evangelie zal worden gepredikt over de hele aarde. In deze periode vinden we dan ook de bazuinen en schalen terug. 

1e zegel: wit paard: overwinnaar met boog (bedrog en valse vrede); 
2e zegel: vuurrood paard: wereldoorlog; 
3e zegel: zwart paard: honger; 
4e zegel: bleekgroen paard: massale slachting en sterfte; 
5e zegel: gedode zielen rusten onder het altaar. Aantal van de doden is echter nog niet voltallig; 
6e zegel: grote aardbeving, hemellichamen in beroering (zon zwart, maan als bloed, sterren vallen, hemel wijkt terug), mensen 
verbergen zich voor God, grote dag van Gods toorn is gekomen. 
 
Hoofdstuk. 7: Windstilte. Verzegeling van 144.000. Ontelbare menigte uit de Grote Verdrukking, voor de troon van God. 
 
7e zegel (Hoofdstuk. 8) geopend: stilzwijgen in de hemel. Zeven engelen ontvangen zeven bazuinen. Kracht verleend aan de gebeden 
der heiligen. Altaar vuur op aarde geworpen. 

De 7 bazuinen: waarvan 3 weeën, Hoofdstuk. 8: 3 - 11: 19.  

De bazuinen zijn 4 + 3, gescheiden door een intermezzo: de eerste vier bazuinen treffen de leefomgeving van de mensen. De oorzaken 
komen uit de hemel.  

1e bazuin (Hoofdstuk. 8): hagel, vuur, bloed: 3e deel van de aarde verbrand en al het groene gras; 
2e bazuin (Hoofdstuk. 8): brandende berg in de zee: 3e deel zee bloed, 3e deel zeedieren sterft, 3e deel schepen vergaat; 
3e bazuin (Hoofdstuk. 8): grote ster op 3e deel vd rivieren en waterbronnen. Gevolg: derde deel van de wateren bitter, veel mensen 
sterven daardoor; 
4e bazuin (Hoofdstuk. 8): 3e deel hemellichamen getroffen, daardoor verduisterd. Gevolg: minder licht tijdens dag en nacht.  
 
Drievoudige wee-roep van de arend in de hemel: aankondiging van 3 weeën (= 3 overige bazuinen). 
 
5e bazuin (Hoofdstuk. 9) = 1e wee (9: 12). Hemelse ster (engel van de afgrond? 9: 11) valt. Ze opent de put van de afgrond. Rook uit de 
put verduistert de zon en de lucht. Sprinkhanen uit de put, onder aanvoering van de engel van de afgrond, pijnigen de mensen 
gedurende 5 maanden. Verzegelden worden gespaard. De dood vlucht van hen die dood willen; 
6e bazuin (Hoofdstuk. 9) = 2e wee. Vier losgelaten engelen (demonen) doden het 3e deel van de mensen, door een ruiterschare van 
200 miljoen die 3 plagen (vuur, rook en zwavel) veroorzaken. Overlevende mensen blijken onbekeerlijk. 
 
Hoofdstuk. 10: Engel (=Christus?) op de aarde en de zee. Hij roept en de zeven donderslagen spreken. Johannes neemt boekje uit diens 
hand en eet het op: opnieuw bittere woorden profeteren.  
Hoofdstuk. 11: Opdracht aan Johannes om de tempel, het altaar en de aanbidders te meten. De naties zullen Jeruzalem vertreden 42 
maanden lang. Twee machtige profeten (waarschijnlijk Mozes en Elia) profeteren 1260 dagen en pijnigen hen die op de aarde wonen. 
Maar het Beest uit de afgrond doodt hen. Na 3 ½ dag staan ze echter op. Vervolgens worden ze opgenomen. Dan wordt Jeruzalem 
getroffen door een aardbeving: 10e deel van de stad valt en 7000 mensen komen om. Einde 2e wee.  
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7e bazuin (Hoofdstuk. 11) = 3e wee.  
Daarop luide stemmen in de hemel die zeggen dat het Koninkrijk van God gekomen is.  24 oudsten aanbidden God daarom. Gods toorn 
is gekomen. En de tijd om geoordeeld te worden en om het loon te geven. Tempel van God in de hemel geopend en ark van het 
verbond getoond. Dan bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving, grote hagel. 

Hoofdstuk 12: Teken: in de hemel worden een smartelijk barende vrouw gezien. Teken: voor haar staat een grote draak die haar 
mannelijke boorling (=Jezus) wil verslinden. Het kind wordt weggerukt naar God en zijn troon. Oorlog in de hemel tussen engelen. 
Satan en zijn engelen ter aarde geworpen. Blijdschap in de hemel, wee de aarde en de zee. De neergeworpen draak vervolgt de vrouw 
(Israël). De vrouw vlucht (met vliegmiddelen?) in de woestijn. Daar wordt ze drie en een halve tijden (= 3 ½ jaar, of 1260 dagen) 
gevoed. De draak gaat de andere heiligen (Joden) vervolgen. Hij gaat op het zand van de zee staan.   

Hoofdstuk. 13: de twee beesten. Het beest uit de zee: Uit de zee stijgt een beest (antichrist) op. De draak geeft hem zijn macht en 
wereldwijd gezag. Het beest raakt dodelijk gewond maar herstelt wonderbaarlijk. Draak en beest ontvangen aanbidding. Het beest 
lastert God en de hemelbewoners. Hij kan 3,5 jaar handelen. Hij kan oorlog voeren tegen de heiligen en hen overwinnen. Bemoediging 
voor de vervolgde heiligen. Het beest uit de aarde: een ander beest stijgt op uit de aarde. Dit beest leidt tot aanbidding van het beest 
uit de zee. Het doet grote tekenen in tegenwoordigheid van het beest uit de aarde. Het laat een beeld maken en geeft daaraan adem 
en spraak. Het laat allen die weigeren het beeld te aanbidden doden. Ook geeft het alle mensen een merkteken. Aanwijzing voor de 
heiligen aangaande het getal van het beest. 
 
Hoofdstuk. 14: Het Lam op de berg Sion en met hem 144.000, eerstelingen voor God en het lam. Zij zingen een nieuw lied. Drie 
engelen:  
een eerste engel, met het eeuwig evangelie. Hij verkondigd dat het uur van Zijn oordeel is gekomen. God wordt genoemd Hem die de 
hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt.  
Een tweede engel boodschapt dat Babylon gevallen is.  
Een derde engel boodschapt de hellestraf voor wie het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken ontvangt. 
Bemoediging van de vervolgde heiligen. De oogst van de aarde. De Zoon des mensen gaat maaien. Een andere engel komt uit de 
tempel en verzoekt aan de zoon des mensen om te maaien, wat gebeurt.  
Weer een andere engel komt uit de tempel en oogst, op verzoek van een engel, van de wijnstok van de aarde en werpt het in de 
wijnpersbak van de grimmigheid van God. Bloedbad (buiten Jeruzalem?).   

De 7 schalen : van Gods toorn, 15 t/m 16: 1-21. Ze bevatten “de zeven laatste plagen” (Op 21: 9). Hieruit blijkt dat de zeven schalen 
chronologisch op het einde gesitueerd moeten worden.  
Hoofdstuk. 15: Ander teken in de hemel: zeven engelen met zeven plagen, die de grimmigheid Gods voleindigen. Loflied der heiligen 
die het beest en zijn beeld hebben overwonnen (het is alsof ze in de hemel zijn). De zeven engelen treden uit de tempel.  

1e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op de aarde: zweer aan de aanbidders van het beest; 
2e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op de zee: zee wordt bloed en het leven in zee sterft; 
3e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op rivieren en waterbronnen: water in bloed veranderd. Leven daar sterft. Hemel stemt in met 
oordeel: het vergoten bloed der heiligen wordt met bloed vergolden; 
4e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op de zon. Grote hitte die de mensen verbrandt. Ze lasteren God en bekeren zich niet; 
5e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op de troon van het beest. Zijn koninkrijk verduisterd. Pijn, zweren. Geen bekering; 
6e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op de Eufraat, waar het water van opdroogt. Wegbereiding voor de koningen van de opgang der 
zon. Uit de monden van de onheilige drie-eenheid komen demonische geesten die tekenen doen en de koningen van het hele aardrijk 
verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige.  

Woord voor de heiligen (16: 15): “Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en 
men zijn schaamte niet ziet”.  Verzameling van de koningen te Harmageddon (16: 16).  

7e schaal (Hoofdstuk. 16) uitgegoten op de lucht. God zegt “Het is gebeurd”: Gods grimmigheid is voleindigd. De grootste aardbeving 
aller tijden. De steden vallen. De grote stad (Jeruzalem, Rome?) in drie delen. Eilanden vluchten, bergen geslecht. Plaag van grote 
hagel, waarom mensen God lasteren. Ten tijde van de 7e schaal, zo schijnt het (16: 19; vgl. 17: 1) wordt Babylon geoordeeld door dood, 
rouw, honger en vuur (18: 8). 

Hoofdstuk 17: 1 - 21: 8  

Beschrijft de val van Babylon, de verschijning van de Heer Jezus, de eerste opstanding, het duizendjarig vrederijk en het laatste 
oordeel.  

Hoofdstuk. 17: Een van de zeven engelen met de schalen toont het oordeel over de grote Hoer, dat door het Beest gedragen wordt. Hij 
verklaart de hoer, de wateren, de zeven koppen en de tien hoornen. Hoofdstuk 17 omschrijft Babylon als zijnde “vrouw” en 
symboliseert de valse religie/afvallige kerk. De vrouw/hoer en het beest vormen een eenheid. 

Hoofdstuk. 18: een andere engel verkondigt de val van Babylon. Daarna (18: 4v) roept een andere stem (Jezus) uit de hemel Zijn volk 
toe om uit Babylon te gaan. De verwoesting van de stad en de weging van de kooplieden. Hemel en heiligen opgewekt tot vreugde over 
haar oordeel. Een engel toont het oordeel over de stad. Hoofdstuk 18 omschrijft Babylon als “Stad” en symboliseert de val van het 
politiek-economische systeem. 
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Hoofdstuk. 19: Johannes hoort de stem van een grote menigte in de hemel: “Lof om het oordeel over de Grote Hoer”. Johannes hoort 
een stem van een grote menigte. Blijdschap dat God zijn Koningschap aanvaardt heeft. Blijdschap in de hemel over de aanstaande 
bruiloft van het lam. Johannes ziet de hemel geopend (19:11v). Jezus komt met zijn hemelse legers. Dit is het moment dat Christus Zijn 
voeten op de Olijfberg zet (Zach 14: 4). Hij oordeelt. Johannes ziet een engel staan in de zon. Deze nodigt tot de grote maaltijd van 
God. Het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld ten oorlog tegen de Heer Jezus en zijn leger. De beide beesten 
(de antichrist en de valse profeet) worden levend en rechtstreeks in de hel geworpen. De overige werden gedood door het woord van 
de Heer Jezus. Vanaf dit punt vangt het 1000 jarig Vrederijk (Het Messiaanse Rijk), beschreven in Openbaring 20. Satan is gedurende 
die jaren gebonden, maar de zonde bestaat nog steeds. Het geopenbaarde Koninkrijk van Christus op aarde is een voorafschaduwing 
van Zijn Koninkrijk dat vervolg krijgt, tot in eeuwigheid, op de Nieuwe aarde. Aan het einde van de 1000 jaren volgt er een korte 
periode, waarin de satan ontbonden zal worden en de laatste grote oorlog zal plaatsvinden. Dit valt tussen de 1000 jaren en de 
laatste dag van de oude aarde. 

Hoofdstuk. 20: Een engel daalt neer uit de hemel, grijpt de draak en sluit hem in de afgrond. Tronen en oordeel worden de heiligen 
gegeven. De omgekomen heiligen uit de Grote Verdrukking worden opgewekt. “Dit is de eerste opstanding.” Zaligspreking van hen die 
deel hebben aan de eerste opstanding. Na 1000 jaren wordt satan nog één keer losgelaten. Laatste oorlog. Duivel in de hel 
geworpen.  Hierna volgt de laatste dag. Deze wordt ook wel de “Jongste Dag” genoemd. Deze dag heeft dan ook alles te maken met 
oordeel en loon. Want voor de Grote Witte Troon zal iedereen die nog geen loon of oordeel heeft ontvangen, dit krijgen. En daarna 
vangt het allerlaatste punt aan:  de vervulling van de belofte dat al het oude is weggegaan en het nieuwe is gekomen (2 Kor.5: 17). 
Wedergeboren Christenen hebben daar nu al deel aan. Omdat Wedergeboorte Nieuw leven is en thuis hoort in de Nieuwe 
Schepping. 

Hoofdstuk 21: 9 - 22: 5 Toont ons de glorie van het nieuwe Jeruzalem.  

Hoofdstuk 22: 6 - 21   Vormt de afsluiting van het laatste Bijbelboek en een geweldige doorkijk naar het eeuwige leven.  

Zie ook het schema “Schets der gebeurtenissen” in Bijlage 11.  

Toelichting op de voorgaande tijdslijn:  

De hiervoor opgenomen volgorde heeft een oorzakelijk verband met elkaar:  
1. Gods Toorn zal pas komen ná het einde van de Gemeente. Of andersom gezegd, Gods Toorn kan niet vóór het einde van de 

gemeentelijke periode komen. In dit verband wordt gewezen op het verhaal van Lot. Hij was een type van de Gemeente, omdat hij 
rechtvaardig was en wij - de Gemeente -  gerechtvaardigd zijn door het Bloed van het Lam. De Toorn van God kwam pas over 
Sodom, Gomorra en de naburige steden, nadat het type van de Gemeente (Lot) uit de stad Sodom werd losgerukt. Lot werd aan de 
hand van de Engelen uit de stad geleid. Daarna kwam pas Gods Toorn. Het zelfde geldt voor Henoch en Noach. Noach werd veilig in 
de ark gebracht en pas dáárna brak de stortvloed (Gods oordeel) los. Henoch werd ook vóór het Zondvloed-oordeel opgenomen. 

2. De 1000 jaren vangen pas aan, als het antichristelijke wereldrijk - met Babel als hoofdstad - voorbij is en de satan gebonden is.  
3. Het Nieuwe zal pas aanvangen als het oude voorbij is gegaan.  
 
Dit is de logica van het Bijbelboek Openbaring. 
 
Paralellen met Genesis 

Openbaring vormt een markant slotakkoord aan de goddelijke bibliotheek. Er zijn opvallende paralellen en tegenstellingen tussen de 
eerste en laatste Bijbelboeken. 
 

Genesis Openbaring 

de schepping van de aarde het verdwijnen van de oude schepping 

verschijnen van zon en maan er is geen zon of maan meer 

Eden met de boom des levens Nieuwe Jeruzalem en rivier met geboomte des levens 

de bruiloft van de eerste Adam de bruiloft van de Tweede Adam, Christus. 

het eerste optreden van Satan het eindoordeel over Satan 

Ontstaan van verdriet, pijn en dood einde van verdriet, pijn en dood 

de mens verdreven uit de hof God woont bij de mensen      
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BIJLAGE 7: CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN DE BIJBELBOEKEN 

Onderstaande tabel is een overzicht van de Bijbelboeken in de volgorde van hun ontstaanstijd, in het bijzonder van het begin van hun 
ontstaanstijd. De jaartallen zijn niet zeker, maar te nemen als benadering.  

Bijbelboek  Tijd van ontstaan  Opmerking  

Job  2000-1800 v.C.  
Hoewel Job boven Genesis staat, heeft Mozes mogelijk uit geschreven 
bronnen geput die veel ouder zijn dan Job. Mozes echter is de menselijke 
auteur van Genesis en hij leefde waarschijnlijk later dan Job.  

Genesis  1450-1410 v.C.   

Exodus  1450-1410 v.C.   

Leviticus  1450-1410 v.C.   

Numeri  1450-1410 v.C.   

Deuteronomium  1450-1410 v.C.   

Jozua  ?   

Richteren  ?   

Psalmen  1440-586 v.C.   

Ruth  1375-1050 v.C.   

1 Samuël  ?   

Spreuken  950 v.C.   

Hooglied  950 v.C.   

Prediker  935 v.C.   

2 Samuël  930 v.C.   

1 Koningen  ?   

2 Koningen  ?   

Obadja  853-841 v.C. / 627-586 v.C.   

Joël  835-796 v.C.   

Jonah  785-760 v.C.   

Amos  760-750 v.C.   

Micha  742-687 v.C.   

Hosea  715 v.C.   

Jesaja  700-680 v.C.   

Nahum  663-612 v.C.  
Het gezicht van Nahum geschiedde vóór de verwoesting van Ninevé door 
de Babyloniërs in 612.  

Zefanja  640-621 v.C.  
Het woord van de HEER geschiedde tot de profeet in de dagen van Josia 
(640-609), vóór de verwoesting van Ninevé door de Babyloniërs in 612.  

Jeremia  627-586 v.C.   

Habakuk  612-588   

Klaagliederen  586 v.C.  587 v.C. verovering en verwoesting van Jeruzalem  

Ezechiël  570 v.C.   

Daniël  535 v.C.   

Haggaï  520 v.C.   

Zachariah  520-480 v.C.   

Esther  483-471 v.C.   

Ezra  450 v.C.   

Nehemia  445-432 v.C.   

1 Kronieken  430 v.C.   

2 Kronieken  430 v.C.   

Maleachi  430 v.C.   
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Galaten  49 na Christus   

Jacobus  49  volgens sommigen vóór de apostelvergadering te Jeruzalem in 50 n.C.  

1 Thessalonisenzen  51   

2 Thessalonisenzen  51-52   

1 Corinthiërs  55   

Marcus  55-65   

2 Corinthiërs  55-57   

Romeinen  57   

Efeziërs  60   

Lucas  60   

Kolossenzen  60   

Filemon  60   

Mattheüs  60-65   

Filippenzen  61   

1 Petrus  62-64   

Handelingen  63-70   

Titus  64   

1 Timotheüs  64   

Judas  65   

2 Timotheüs  66/67   

2 Petrus  67   

Hebreeën  ?  vóór de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr.  

Johannes  85-90  
Er zijn echter argumenten voor een datering vóór de verwoesting van 
Jeruzalem, zie evangelie naar Johannes  

1 Johannes  85-90   

2 Johannes  90   

3 Johannes  90   

Openbaring  95   

Bronnen: When were the books of the Bible written op Ucg.org. Voor de jaartallen put dit artikel uit: Life Application Bible, 1991. 

BIJLAGE 8: DE FEESTEN IN DE BIJBEL (ontleend aan “Wake Up”) 
 
Het zijn de feesten van God de Heer. Ze zijn ingesteld tijdens en na de Uittocht uit Egypte. Ex. 12: 2. De Uittocht is een 
voorafschaduwing van het lijden en sterven van Jezus. De feesten zijn allen voorafschaduwingen van wat later zal geschieden. Lees ook 
de toelichting bij Leviticus 23. 
 
1  VOORJAARSFEESTEN 
 
4 feesten: Pesach, Feest der ongezuurde broden, Eerstelingen en Wekenfeest.  
 
Pesach/paasfeest 
- Pesach staat voor: uitleiden en bevrijden! 
- bloed aan de deurpost. Verwijst naar het sterven van Christus aan het kruis. Daarnaast verwijst het naar het voorbijgaan (van de 

verderfengel) van het oordeel; 
- het brengt redding; 
- één man sterft voor het volk (Jezus het volmaakte Pesach Lam); 
- het bloed verwijst naar de wijn van het avondmaal. 
 
Feest der ongezuurde broden 
- Wekenfeest staat voor: wegtrekken! 
- zuurdezem verwijst naar de zonde; 
- dit zuurdezem, deze zonde, moet worden weggedaan; 
- het verwijst naar de Uittocht;  
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- dit verwijst naar het brood van het avondmaal. 
 
Feest van de Eerstelingen 
- Eerstelingen staat voor: verlost! 
- dit feest wordt ingesteld nadat het volk door de Schelfzee is getrokken en daar Farao en zijn hele leger heeft verzwolgen; 
- Israël is dus vanaf dát moment ook daadwerkelijk bevrijd van zijn onderdrukker: de Farao; 
- de Farao is dood en maakt dus geen recht meer op het volk; 
- naast dat ze fysiek zijn verlost van Farao, moeten ze - en dat is een continue proces! - ook in hun denken worden verlost van Farao 

en van de “vleespotten” (gewoonten, rituelen en afgodendienst) van Egypte; 
- Jezus staat als EERSTE op uit het graf. Op die dag echter worden meer mensen levend en zijn ook levend verschenen. Jezus is echter 

de eerste die op die dag opstaat. Hiermee toont Jezus aan dat Hij macht heeft over de dood en het dodenrijk. (T412) Hij heeft de 
dood overwonnen en heeft satan het eigendom over de dood afgenomen. 

 
Tijdslijnen voorjaarsfeesten: 
- Nisan 10: 4 dagen van keuren voorafgaand aan Pesach. Het lam moet immers gaaf zijn. Er mag geen been gebroken zijn. Dit verwijst 

weer naar de ondervraging van Jezus door Pilatus. Deze 4 dagen zijn weer de 4000 jaar, voorafgaand aan zijn kruisiging gerekend 
vanaf de schepping. Daarna 2 volle dagen in het graf. Dat is dan weer 2000 jaar. (Bijlage 3) Ook zijn het de jaren waarin Israël 
verstrooid is geweest. De dorre doodsbeenderen van Ezechiël; 

- Nisan 14 is Pesach; 
- Nisan 15 is Ongezuurde broden; 
- Nisan 17 is Eerstelingen; 
- Na Nisan 17 is er een periode van 7x7 dagen. Dan Sivan: het Wekenfeest. 
 
Wekenfeest 
- Wekenfeest staat voor: aanneming en instructies! 
- Sivan: Na de uittocht uit Egypte, na 7 weken op de 50e dag (dus na 7x7 dagen), sluit God het verbond met Zijn volk Israël. Hij geeft 

hen dan de Thora. Het is de herbevestiging van het verbond dat God al eerder met Abraham had gesloten (Gen 12: 3); 
- het verbond wijst op Gods aanneming! 
- de Thora, de wet, wijst op Gods instructies! 
- juist omdat het volk ook in hun denken moet worden veranderd geeft God hun Zijn instructies/wet; 
- dat vindt plaats op de berg Sinaï. God daalt daar neer met rook en vuur. God gaat dan bij Zijn volk wonen (dat is ook exact wat God 

gaat doen als Hij aan het einde van de tijd - wanneer de nieuwe hemel en aarde komt - voor eeuwig gaat wonen bij de mensen. 
Lees Openbaring 20-22;  

- dat is de verwijzing naar het Pinksterfeest: 50 dagen na de Opstanding van Jezus sluit God een nieuw verbond met Zijn Gemeente 
door de gave van de Heilige Geest. God stelt voor Zich een volk apart; 

- bij de uitstorting van de Heilige Geest dalen er vuurvlammen op de hoofden van de gelovigen. Hij neemt dan inwoning in de 
mensen (het lichaam van de mens is daarmee de Tempel van de Heilige Geest); 

- na de bevrijding van Pesach ontvangt Israël Gods instructies in de Thora; in het Nieuwe verbond ontvangt de Gemeente de Heilige 
Geest die ons instructies geeft “Hoe te Leven”. 

 
 
Samenvatting Voorjaarsfeesten    
          
 Nisan 10 - 14san 14 Nisan 155 Nisan 1717 Sivan 

Naam feest Pesach 
Ongezuurde 
broden Eerstelingen Wekenfeest 

 
Voor Volk Israël-vooraf-
schaduwing Bevrijding Wegtrekken Verlost (Schelfzee) Gods instructie 
 
Werkelijkheid in Christus Kruis Graf Opstanding Heilige Geest 
 
Voor ons 

 
Bevrijding slavernij 

Wegdoen 
zonden 

Nieuw leven in 
Christus 

HG schrijft wet in ons 
hart 

 
2 NAJAARSFEESTEN 
 
De najaarsfeesten verwijzen naar wat er in de TOEKOMST zal gebeuren: de wederkomst van Christus. Het betreft de volgende drie 
feesten: Bazuinen feest (Jom Teroe'a), Grote Verzoendag (Jom Kipoer) en Loofhuttenfeest (Soekot). De feesten starten in de 7e maand 
Tisjri.   
 
Tijdlijnen najaarsfeesten: 
 
- in Sivan is dus het wekenfeest het laatste voorjaarsfeest; 
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- najaarsfeesten starten in Eloel 1. Dan starten de 40 dagen van inkeer. Dit is de voorbereiding op de komst van de Koning. Eloel is de 
warmste maand van het jaar en daarmee de periode die de fruit-(druiven)oogst voorbereidt; 

- Tisjri 1 en 2 start het Bazuinenfeest. Dan starten ook de 7 ontzagwekkende dagen; 
- Tisjri 10 is de Grote Verzoendag; 
- Tisjri 15 is het Loofhuttenfeest. 
 
Bazuinenfeest 
- Het Bazuinenfeest is de verwijzing naar de Opname van de Gemeente. De opname van de BRUID; 
- dit feest start altijd bij het begin van de “nieuwe maan”. De nieuwe maan is te herkennen een het begin van het licht als een halve 

cirkel aan de rechterkant van de zwarte maan; 
- wánneer deze zichtbaar is, is nooit exact op de minuut nauwkeurig te voorspellen. Het is dus een verrassing wanneer deze cirkel 

verschijnt en wanneer het dus nieuwe maan is. Wanneer het bewolkt is kan het zelfs één of meerdere dagen duren alvorens de 
nieuwe maan zichtbaar is; 

- het verwijst dus naar de Opname waarvan in de Bijbel staat dat niemand de dag en het uur kent (Matth 24: 36 en Mark 13: 32); 
- het is de “voor de wereld verborgen” dag; 
- op de avond waarop de nieuwe maan zichtbaar is, wordt er op de bazuin geblazen. Daarom zal wanneer de Opname van de 

Gemeente plaatsvindt er ook Bazuingeschal klinken. Dat is dan ook letterlijk “de laatste bazuin” voor de Gemeente; 
- bij de Opname zal de Bruidegom de Bruid halen (zie ook verderop in bijlage 9 “het Joods-Galileese Huwelijksritueel”); 
- de hemeldeur blijft open. Deze “open-deur” is bedoeld voor de mensen die tijdens de Grote Verdrukking tot bekering komen en 

worden vermoord; 
- na de Opname is de Gemeente/Bruid getuige van de Kroning van de Koning in de hemel (de “bruiloft van Het Lam”) alvorens Hij 

teruggaat naar de aarde om Zijn voeten op de Olijfberg te zetten samen met Zijn bruid (Zach 14). 
 
Grote Verzoendag 
- Zonder bloed geen vergeving; 
- één keer per jaar op Tisjri 10 doet de Hogepriester verzoening voor de zonde van het volk en voor zichzelf (lev 4-5 en 16-17); 
- er worden dan 2 geitenbokken genomen. Één wordt geslacht; het is de geitenbok voor de Heer. Teken van Jezus’ bloed. De andere 

geitenbok wordt beladen met de zondelast en wordt de woestijn in gestuurd en naar een afgrond gebracht zodat hij niet meer kan 
terugkeren. Dit is de “zondebok”. De zondebok is een verwijzing naar satan; de oorsprong van de zonde. Satan zal geketend worden 
tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk en daarna geworpen worden in de poel van vuur; 

- Jezus als Hogepriester in de hemel is daarmee onze “Middelaar”. Jezus heeft eens voor altijd aan het kruis zijn bloed vergoten en bij 
voortduring mogen we met onze zonden elke keer tot Gods troon naderen. Jezus als middelaar en Hogepriester zegt dan: “hier is 
het bloed dat vergoten is en daarmee zal God de zonden wegdoen zo ver het oosten is van het westen”. Voorwaarde is wel dat we 
iedere keer weer deze vergeving en verzoening vragen aan God, waarop Jezus dus als Hogepriester tussenbeide komt. Elke keer als 
we dus onze zonden berouwvol in de hemelse tempel brengen vergeeft Hij ze ons; elke dag elke minuut weer (daarom zijn de 
feesten een jaarlijks terugkerend patroon en is het een repeterend ritme…); 

- de Hogepriester deed dat in het OT 1 x per jaar op de Grote Verzoendag. Christus als Hogepriester en Middelaar brengt elke dag 
verzoening en reiniging van onze zonden als we berouw tonen voor onze zonden. Eenmalig heeft Jezus verzoening gebracht aan het 
kruis. Daarmee is Zijn kruisdood de invulling van de offers vanuit het oude verbond; 

- dit ritueel van de Grote Verzoendag is een verwijzing naar Jezus die ook als Hogepriester in de hemel voor onze zonden pleit en de 
hemelse Tempel uiteindelijk aan het “einde van de tijden” zal verlaten om Zijn Koninkrijk te vestigen en de satan te binden. Jezus’ 
wederkomst aan het einde van de Grote Verdrukking zal ook naar verwachting op een Jom Kipoer/Grote Verzoendag zijn!! Dan zal 
de wereld Hem zien (Zach 14); 

- dit is het kortste en droevigste van alle feesten. 
 

Loofhuttenfeest 
- Het Loofhuttenfeest is een verwijzing naar het 1000jr (Messiaanse-) Rijk; 
- het is het laatste najaarsfeest voor de fruit-oogst. Na de Grote Verzoendag is dit het 7e feest; 
- het is echt een FEEST. SOEKOT betekent Tabernakel of HUT; 
- Tabernakel betekent “woning in”; 
- God wilde tussen zijn volk wonen (tabernakelen) na de uittocht uit Egypte in de woestijn; 
- de Tabernakel verwijst naar de Hemelse tempel; 
- tijdens het 1000jr (Messiaanse-) Rijk woont Christus als Grote Koning opnieuw tussen zijn volk (Israël); 
- het volk Israël woonde na de uittocht in de woestijn in hutten/tenten. Zo zijn Christenen ook slechts “bijwoners” op de aarde; 
- het is het 7e feest dat na de laatste fruit-oogst met grote vreugde gevierd wordt. Deze oogst bestaat uit vruchten: fruit, druiven en 

olijven. Dit is een verwijzing naar de Grote Oogst die zal zijn binnengehaald vóór het 1000jr (Messiaanse-) Rijk; 
- in het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zullen de volken in deze wereld weer leven onder de heerschappij van Israël. Van hieruit komt de 

wetgeving en zullen de volken opgaan om Jezus als Koning te eren. Dat is ook een opdracht aan de mensen die dan zullen leven. 
Wanneer ze die opdracht - om Koning Jezus te eren - niet nakomen zullen ze daar de negatieve gevolgen van ondervinden door 
slechte oogsten e.d.; 

- de wijn tijdens dit feest wordt gemaakt van de druiven. In de wijnpersbak zullen ze worden vertreden. Dit is het beeld van de 
ongelovigen die dan vertreden zullen worden. De gelovigen (Grote Oogst) echter zijn in gegaan en regeren tijdens het 1000jr 
(Messiaanse-) Rijk; (T412) 

- na het Loofhuttenfeest staat niets meer op de velden. Allen zijn ingegaan. De oogst is binnen!! 
- dit is het langste en vrolijkste van alle feesten. Het moest gevierd worden door de Joden én door de vreemdelingen (Deut 31: 12-
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13). Dit wijst vooruit naar het 1000jr (Messiaanse-) Rijk waarin ook is aangegeven dat alle volken op de aarde naar Jeruzalem 
moeten komen om de Koning te aanbidden en om het loofhuttenfeest te vieren (Zach 14:16). 
Jezus is ook geboren in een Loofhut. Zijn geboorte was tijdens het loofhuttenfeest. Alle Israëlieten werden toen opgeroepen om 
naar Jeruzalem te komen. Daarom was het ook zo druk in de dagen van Jezus' geboorte. Iedereen had dan een loofhut bij zijn huis. 
In deze loofhut stond een broodbak. Dat is de bak waarin Jezus is gelegd in doeken gewonden! Niks stal, niks voerbak voor dieren. 
Jezus was dus als baby al het brood des levens! 

 
Samenvatting Najaarsfeesten   
   Tisjri 1 en 2  Tisjri 10  Tisjri 15 
        

Naam feest Bazuinenfeest Grote verzoendag Loofhuttenfeest 

Voorafschaduwing Toekomst Opname vd Bruid 
Jezus als Hogepriester en 
Zijn wederkomst 

1000 jr Vrederijk. Jezus als 
Koning in Jeruzalem 

Werkelijkheid in Christus voor 
NU 

Rust in God. Verzoening 
compleet 

Dagelijkse reiniging en 
verzoening van de zonden God woont in ons 

Joods Huwelijks ritueel en 
Toekomst Bruidegom haalt de Bruid 

Bruidegom en Bruid 
verlaten de bruidskamer 

Bruidegom en Bruid gaan 
naar hun woning 

 
Conclusies Feesten: 
- het zijn zeven feesten waarvan we de volgorde NIET kunnen aanpassen. Ook kunnen we er niet één overslaan. Het is een door God 

vanaf het begin vastgesteld ritme. Ze moeten gevierd worden. In het Oude verbond was dat een letterlijke opdracht. Door het 
Nieuwe verbond is het in Jezus werkelijkheid geworden en mogen we de feesten bij herhaling in ons hart vieren; 

- ze zijn ingesteld na de uittocht uit Egypte, daarna de woestijnreis (van ons leven) met als beloning en doel: het Beloofde land; 
- het symboliseert de REIS van iedere GELOVIGE!! 
- de feesten zijn Gods MIDDEL om zijn Reddingsplan in de juiste volgorde bij voortduring in het vizier te houden. Voor ons betekent 

het: 
 voorjaarsfeesten: laten ons persoonlijk de diepe betekenis van de feesten doorleven; 
 najaarsfeesten: bieden ons het perspectief op een hoopvolle toekomst. 

BIJLAGE 9: HET JOODS-GALILEESE HUWELIJKS RITUEEL (ontleend aan “Wake Up”) 
 
Dit geeft een prachtig beeld van wat de Bijbel ons wil vertellen over de toekomst en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. Jezus en 
de discipelen waren allen Galilieeërs. Vanuit die cultuur is het huwelijksritueel beschreven. Uitgangspunt: 
- Jezus is BRUIDEGOM 
- de Gemeente, de Gelovigen zijn de BRUID. 
 
Hierna worden alle stappen van het huwelijksritueel toegelicht: 
 
1. de Huwelijksmakelaar, de Middelaar, gaat op zoek naar Bruid (denk aan Isaäk en Rebekka....); 
2. 1e bezoek bruidegom: de bruid MOET instemmen; 
3. de bruidegom geeft de bruid een huwelijkscontract (de Ketoeba). Deze ketoeba is enerzijds een zekerstelling. Het is een soort 

erfenis bij scheiding of overlijden. Anderzijds is het een teken van Bescherming; 
4. de bruidegom moet de bruid verwerven door een bruidsschat. De prijs die aldus betaald wordt is een teken van waardering. Dit is 

een voorafschaduwing van de kruisdood van Jezus. Het is de prijs die Jezus voor Zijn Gemeente betaalt. Wanneer de bruid de 
bruidsschat accepteert, dan gaat ze ook akkoord met de Ketoeba. Ze wordt dan op dat moment apart gesteld in het gezin; 

5. de bruid wordt dan de “eigene” van de bruidegom. Uit vrije wil wordt de bruid dan de wettig vrouw en moet rein blijven, maagd 
blijven, tot de huwelijksvoltrekking. Dit staat ook in de Ketoeba. Dit is een voorafschaduwing voor de Gemeente die zich ook niet 
moet inlaten met deze wereld. Deze stappen gaan over Heiliging of Apartzetting. Was de bruid een slavin, dan was er een dubbele 
losprijs: 1x voor de Meester, 1x voor de familie; 

6. de bruidegom biedt de bruid een beker wijn aan die ze samen leegdrinken. Check het avondmaal! De bruidegom zal daarna pas 
weer wijn drinken na de huwelijksvoltrekking. Dat kan ook na één of twee jaar zijn. Hij zal haar daar voor niet meer zien!! De 
wijnbeker blijft bij de bruidsschat; 

7. vóór de bruidegom vertrekt geeft hij de bruid geschenken als waardering. Dit is dus niet de losprijs..... De geschenken zijn een 
voorafschaduwing van de Heilige Geest als onderpand dat de bruidegom terug komt. Deze stappen gaan over verbond, stevig 
vasthouden, losprijs betalen. Zekerstelling dat bruidegom terugkomt; 

8. daarna vertrekt de bruidegom om de woning gereed te maken om na de bruiloft in te gaan wonen en om de bruidskamer gereed te 
maken. De bruidskamer is in het huis van de ouders van de bruidegom. Dit is een voorafschaduwing van het Huis van de Vader. De 
Gemeente gaat na de Opname ook naar het huis van de Vader om zich daar voor te bereiden op de bruiloft van het Lam; 
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9. bij het vertrek doet de bruidegom de sluier over het gezicht van de bruid als teken dat ze aan hem toebehoort. Ze is dan niet meer 
beschikbaar voor andere mannen. De bruid gaat vanaf dat moment ook de naam van de bruidegom dragen. Wij zijn als gelovigen 
wel in deze wereld maar niet van deze wereld. We zijn apart gezet en ambassadeurs van het komende Koninkrijk (Bruiloft); 

10. de bruid wacht vanaf dit moment op de terugkeer van de bruidegom. In deze periode reinigt ze zich en bereidt zich voor door het 
bruiloftskleed te weven. Deze periode is een voorafschaduwing van het volk Israël dat de Thora kreeg op de Sinaï voor ze naar het 
beloofde land konden gaan. Het is de lange droge periode tussen de voorjaars- en najaars- oogstfeesten. Zo moeten wij ons ook 
voorbereiden op Zijn komst door ons elke dag te reinigen en te verzoenen met God. We moeten ons van onze dode werken zuiveren 
en moeten ons louteren en leren na beproevingen. Het weven van het kleed is een beeld van de rechtvaardige daden. Het heeft 
geen invloed op haar positie maar een gevolg ervan. Tenslotte is het het waakzaam uitzien naar de komst van de bruidegom. Dit is 
mooi verwoord in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. De olielamp moet branden want de bruidegom komt voor 
middernacht (bazuinenfeest). Dan kan hij namelijk rond middernacht weer thuis zijn in het huis van zijn vader voor de 
huwelijksvoltrekking; dit is de Bruiloft van het Lam; 

11. de bruidegom weet niet exact wanneer hij de bruid mag halen. Het is namelijk de vader die dat bepaalt. Dat is wanneer de vader 
helemaal tevreden is over de woning en de bruidskamer; 

12. wanneer de vader tevreden is dan vertrekt de bruidegom om de bruid te halen. Zijn beste vriend snelt dan vooruit en blaast op de 
Sjofar: de bruidegom komt er aan!! Zo gaat aan de Opname van de Gemeente / de Bruid ook bazuingeschal vooraf!! De Opname zal 
dus ook - naar verwachting - plaatsvinden bij het najaarsfeest van het hemelse Bazuinenfeest; 

13. dan gaat het snel: de bruidegom komt niet binnen bij de bruid (ontmoeting in de wolken en niet op aarde!!), maar grist de bruid 
weg en neemt haar mee naar het huis van de vader. Het is “grissen” en dus is de Opname in Bijbel aangegeven als “een oogwenk” 
en “dief in de nacht”; 

14. de bruidegom draagt de bruid vervolgens van de drempel naar de draagkoets en zo wordt de bruid in de draagkoets naar het huis 
van de vader gebracht; 

15. dan volgt de huwelijksvoltrekking. De bruid komt onder een kleed (De Choepa). Dit symboliseert “bescherming en autoriteit” van de 
bruidegom/ega. Van daaruit draagt de bruidegom de bruid over de drempel van het vaderhuis waar de bruidskamer is. Tot onder de 
Choepa is de bruid gesluierd; 

16. na de huwelijksvoltrekking gaat het bruidspaar naar de bruidskamer voor zeven dagen. Rest viert feest. Na zeven dagen komt het 
bruidspaar naar buiten en volgt het bruiloftsmaal. Dit is een voorafschaduwing van de zeven jaren van verdrukking op aarde. In de 
hemel is dan de Bruiloft van het Lam en zal de bruid de bruidegom van aangezicht tot aangezicht zien, zonder sluier!! 

17. na zeven dagen treedt het bruidspaar naar buiten. De bruidegom presenteert de bruid aan de wereld. Dan start het bruiloftsmaal 
als afsluiting van de bruiloftsweek. Dit is een voorafschaduwing dat Jezus samen met Zijn bruid terugkeert aan het einde van de 
Grote Verdrukking; 

18. bruiloftsmaal aan het eind van de Bruiloft in de Hemel; 
19. Bruidegom neemt de bruid mee van het Vaderhuis naar zijn woning. Jezus neemt Zijn bruid mee tijdens Zijn wederkomst op aarde 

en begint het 1000 jr (Messiaanse-) Rijk (Zach 14). 
 

Schema Hemelse Feesten en Joods-Galileese  
Huwelijks Ritueel      
                  

Bijbelse 
feesten Pesach 

ongezuurde 
broden 

Eerste-
lingen 

Wekenfeest/ 
pinksterfeest 
 
Verbond Sinaï 

Woestijn-
reis. Lange 
droge 
periode. 
Jezus als 
Hogepries-
ter in de 
hemel Bazuinenfeest 

Grote 
Verzoendag 
 
Hogepries-
ter komt 
uit 
Heiligdom 

Loofhutten
-feest 

                  

Huwelijks 
ritueel. 
Bruilofts-
feest 

Bruide-
gom 
betaalt 
losprijs 

bruid 
aanvaardt 
en houdt 
zich apart 
en rein 

bruid 
apart 
gezet 
voor 
erfenis 

sluiten 
huwelijksver-
bond 
 
 
Ketoeba en 
voorbereiding 
begint 

Lange 
droge 
eeuwen. 
Bruidegom 
bouwt huis 
en 
bruidska-
mer in het 
Vaderhuis 

bazuin en 
opname 
bruid/gemeen-
te.  
 
Huwelijksver-
bond en 
aangezicht tot 
aangezicht 

uit de 
bruidska-
mer 

Feest 
Bruilofts-
maal 
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BIJLAGE 10: VERBONDEN (ontleend aan “Wake Up”) 
 
Dit is een aanvulling op het Joods-Galileese Huwelijks ritueel. Naast het ketoeba-verbond wordt er nog een aantal verbonden gesloten 
tussen bruid en bruidegom. Hierna worden deze toegelicht. 
 
Verschil verbond-testament: 
- een verbond geeft een twee-zijdige verplichting; 
- een testament geeft een één-zijdige verplichting; 
- een testament treedt pas in werking na overlijden van de erflater; 
- een testament vervalt bij een nieuw testament; 
- een verbond is blijvend en wordt steeds aangevuld bij een nieuw verbond; 
- een verbond is een verdrag en geen wet. Een verbond geeft richting; 
- een verbond wordt gesloten tussen twee partijen. Tussen een sterke en een zwakke. De sterke biedt dan bescherming aan de 
zwakke. Zie het verbond tussen God en Israël. De “Sterke” verbindt zich aan de zwakke. Dan gaat het dus primair om GOD! HIJ moet 
CENTRAAL staan. De mens is slechts dienend! 
 
4 soorten (op elkaar volgende) verbonden: 
- bloed-verbond; 
- zout-verbond; 
- sandaal-verbond; 
- huwelijks-verbond. 
 
Bloed-verbond 
Dit verbond sluit God direct al na de zondeval met de mens. God slacht een dier en bekleedt de mensen met dierenvellen. De mens is 
de heerlijkheid van God kwijt. God (de Sterke) echter zet de eerste stap! Ook de besnijdenis is een bloedverbond. Dit is de bekrachtiging 
van het verbond dat God sluit met Abraham. Het is het lichamelijke teken in de mens van het verbond dat Hij aldus met het volk van 
Israël sluit. Wanneer God met Mozes het verbond met Israël sluit dan vergiet Mozes het bloed van een stier als verzegeling van het 
verbond. De mens is nu slaaf/dienstknecht (lijfeigene) van God. Bij het laatste avondmaal spreekt Jezus uit dat het gebruiken van het 
avondmaal het nieuwe verbond is in Zijn bloed. Het kenmerk van het bloed-verbond is dat dit telkens opnieuw bevestigd moet worden. 
Het symboliseert de relatie Bruid-Bruidegom en Meester-Slaaf (Lijfeigene). 
 
Zout-verbond 
Dit is het opvolgende verbond. Kenmerkend is dat het eenmalig is! Het is een eeuwig verbond en wordt niet verbroken. Zout-verbond 
staat in het teken van Vriendschap. God noemde Abraham zijn vriend. Dit verbond gaat van God uit! Het gaat dus van Slaaf naar Vriend, 
alhoewel je ten opzichte van God wel zijn slaaf/dienstknecht blijft. Vriendschap vraagt om toewijding. Kenmerkend verschil ten opzichte 
van het bloed-verbond: binnen een vriendschaps-relatie kan méér dan binnen een slaaf-meester-verhouding. Bij het aangaan van een 
Zout-verbond deed iedere partij een beetje zout in het zelfde vat of leren zak. Het werd vermengd en de korrels zijn niet meer te 
onderscheiden; dit toont de onverbreekbaarheid van de relatie. Onomkeerbaar! Zout is het tegenovergestelde van gist. Gist staat 
symbool voor de zonde. Gist verandert de substantie. Zout conserveert juist. Het zorgt voor bewaring! Wij verbinden ons eeuwig aan 
God en zijn het zout der aarde en het zoutend zout. God heeft met Abraham en Israël het eeuwig Zout-verbond gesloten. Om die reden 
kan de kerk dus onmogelijk het verbond met Israël hebben overgenomen of vervangen!! Het sluiten van een Zout-verbond vraagt om 
uiterste loyaliteit! Je geeft je leven eerder dan dit verbond opgeven. Zo heeft Jezus Zijn leven aan ons geschonken aan het kruis. 
 
Sandaal-verbond 
Dit verbond staat in het teken van de “erfenis”. Het is een oude gewoonte om met oude sandalen het eigendom te markeren van het 
land dat van je voorouders is geërfd. De sandalen werden vastgezet op een grote steen. Deze steen mocht vervolgens niet meer 
verplaatst worden (Deut 19: 14). Het is een eeuwig durend verbond! God geeft ons Zijn erfenis. Als rentmeester moeten wij dat 
waarmaken door onze talenten en kwaliteiten en gaven en mogelijkheden voor God te benutten. De erfgenaam is echter nog steeds 
slaaf van God maar ook Zijn vriend! De rijke jongeling was nog niet klaar voor een dieper sandaal-verbond. Hij was niet los van zijn 
bezit. Even ter toelichting: het zegt niets over het wel of niet behouden zijn van de jongeling; hij was echter nog niet toe aan het diepere 
verbond waar toewijding en loslaten van bezit kenmerken van zijn. Als wij dit diepere verbond met God willen sluiten dan moeten wij 
God (de Bruidegom) als eigenaar van onze goederen (materiële en geestelijke) erkennen. Ook de voetwassing door Jezus symboliseert 
dit: Jezus vraagt de discipelen om de sandalen uit te trekken. Zo wil hij hen de erfenis geven zodat ze deel aan Hem krijgen. Door deel te 
hebben aan Jezus word je Zijn kind en daarmee dus erfgenaam. Ook de bruid wordt erfgenaam van de Bruidegom. Zelfs al voor de 
huwelijksvoltrekking. Denk daarbij aan de zekerstelling! 
 
Huwelijksverbond 
Dit is het hoogste verbond! En de hoogste vorm van vertrouwelijkheid. Adam en Eva leefden in zo’n huwelijksverbond met God. Ze 
wandelden met Hem van aangezicht tot aangezicht. Zie ook het Joodse Huwelijksritueel (Bijlage 9). Het is Gods verlangen dat we als 
gelovigen ons uitstrekken en verlangen naar dit verbond dat we met de Bruidegom bij de Vader zullen sluiten in de Hemel. In het 
Vaderhuis tijdens de Bruiloft van het Lam!!!  Daarom zullen we worden opgenomen zodat we met Jezus kunnen trouwen en dan samen 
met Hem zullen terugkeren om de satan te overwinnen. 
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Samenvatting verbonden: 
 
Type Verbond Verhouding Betekenis 

Bloed Verbond  Meester-Slaaf/Dienstknecht Gehoorzaamheid 

Zout Verbond  Vriend Mag ons alles kosten 

Sandaal Verbond Vader-Zoon  Erfgenaam 
* Goede Rentmeester      
* Zijn naam waardig         
* Loskomen van eigen dingen en doelen 

Huwelijks Verbond  Volledige geestelijke eenheid   
 
VERBONDEN IN DE BIJBEL: 
 
1. het “verbond met Noach” in Gen 9: 11. God belooft aan Noach dat Hij niet meer alle vlees door het water van een vloed zal 

uitroeien en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. Als teken geeft hij de 7-kleurige regenboog tot op de 
dag van vandaag;  

2. het “Abraham-verbond” waarin God hem en zijn nakomelingen zegent: Gen 12: 1 - 3 en Gen 22: 16 – 19; 
3. het “land-verbond” waarbij God aan Abraham aangeeft welk stuk land Hij voor hem en zijn nakomelingen bestemd heeft; en wat 

daarmee tevens de land-belofte aan Israël is: Gen 13: 14 - 17; Gen 15: 18 - 21; Ps 105: 7 - 11. 
4. Het “levitische verbond” dat God met Mozes en de Levieten sluit; hiermee bevestigt God het eeuwige priesterschap van de 

Levieten: Num 25: 10 -13; Jer 33: 19 - 26. 
5. Het “David verbond” dat God via Nathan met David sluit, en waarbij God het erfelijke koningschap aan David en zijn nakomelingen 

belooft: 2 Sam 7: 10 - 16; Ps 89; Ez 37: 24 - 25. 
6. Het “nieuwe-Israël-verbond”; omdat de Israëlieten andere goden zijn gaan dienen, heeft God zich van hen afgekeerd. In dit “nieuwe 

verbond” zegt God toe dat Hij opnieuw de God van Israël zal zijn en dat zij Hem tot een volk zullen zijn (1000jr (Messiaanse-) Rijk): 
Jer 31: 31 - 34. (De verbonden 5, 6 en 7 zijn aan elkaar gerelateerd!) 

7. Het “Jeruzalem-verbond”: God heeft de Joden gestraft met ballingschappen en verstrooiing vanwege hun ontrouw. Daarmee 
hebben ze het verbond verbroken. Jeruzalem is verwoest. God geeft echter aan dat Hij dit aloude verbond zal gedenken en een 
eeuwig nieuw verbond met Jeruzalem sluit. In het 1000jr (Messiaanse-) Rijk zal Jezus de wereld regeren vanuit Jeruzalem en daar 
zal ook de nieuwe tempel zijn verrezen: Ez 16: 59 - 60; Ez 43: 1 - 7; Ps 132: 13 - 14. (De verbonden 5, 6 en 7 zijn aan elkaar 
gerelateerd!) 

8. Het “vredes verbond”: dat is het verbond dat God sluit en de Joden belooft hen te zullen terugbrengen naar Israël. Daar zullen de 
stammen van Juda en Israël weer teruggebracht worden en zal er vrede zijn. Ik sluit een verbond van vrede een eeuwig verbond 
met hen, Israël, en Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken en God zal Zijn heiligdom in hun midden zetten. Mijn tabernakel 
zal bij hen zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de Heere ben: Ez 37: 20 - 28. (De verbonden 5, 6 en 7 zijn aan elkaar 
gerelateerd!) 

9. Het “nieuwe-Gemeente-verbond”. Dit is:  
- de instelling van het avondmaal. Jezus kondigt Zijn dood aan en belooft dat wie eet van dit brood en drinkt van de wijn deel 

krijgt aan het “nieuwe verbond in Zijn bloed” dat voor ieder vergoten wordt die Jezus als Zijn verlosser aanneemt. Daarmee is 
deze persoon deel geworden van Zijn Gemeente, van Zijn bruid: Luk 22: 19 - 20. 

- De nieuwe wet zoals in Hebr 8 staat: door Christus’ offer aan het kruis heeft God een “nieuw verbond” met de mensen 
gesloten. Dit is het nieuwe verbond: “Ik schrijf Mijn wetten in hun gedachten en in hun hart”. Ik zal hun God zijn en zij Mijn volk. 
Van klein tot groot zal iedereen Mij kennen. Ik vergeef hun overtredingen en denk niet meer aan hun zonden. Door dit nieuwe 
verbond is het oude (de wet van Mozes) verouderd. 

 

BIJLAGE 11: TEKSTEN “EINDTIJD” EN “GEBEURTENISSEN” DIE DAAR VERBAND 
MEE HOUDEN 
De teksten in deze bijlage komen uit de “herziene staten vertaling”. De opsomming van de teksten hierna beoogt geen volledigheid. In 
andere vertalingen staan de verwijzingen soms iets anders, maar de strekking is steeds hetzelfde.  

Eindtijd  

in de Bijbel is op talloze plaatsen sprake van de eindtijd. Daar wordt echter op verschillende manieren naar verwezen. Hier volgt een 
opsomming:  

- Het laatste der dagen: Jes 2: 2; 2 Pet 3: 3 
- In later tijd: Dan 10: 14; Gen 49:1; Num 24: 14; Deut 4: 30; Dan 2: 28; Jer 23: 20; Hos 3:5. 
- In de tijd van uiterste ongerechtigheid: Ez 35: 3. 
- In die dagen en in die tijd: Joël 3:1. 
- Er komen dagen: Jer 30: 3. 
- De tijd van het einde: Dan 8: 17. 
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- Einde van deze periode van gramschap: Dan 8: 19. 
- Het einde: Dan 12: 13. 
- Het einde van de dagen/jaren: Dan 12: 13; Ez 38:8 
- De laatste dag/dagen; Joh 6: 39; Joh 11: 24; Joh 12: 48; Hand 2: 17; 2 Tim 3: 1; Hebr 1: 1. 
- De laatste tijd/tijden: 1 Pet 1: 5; 1 Pet 1: 20; Judas 1: 18. 
- Het laatste uur: 1 Joh 2: 18. 
- Het einde van de eeuwen: 1 Kor 10: 11: 1 Pet 1: 20. 
- De voleinding van de wereld: Matth 24: 3. 
Het begrip “eindtijd” verwijst in alle gevallen naar de tijd dat Jezus als de Messias zal terugkeren en Zich zal openbaren als “Koning der 
Koningen” om hier op aarde in vrede en gerechtigheid te regeren. Het heeft dus niets te maken met een op handen zijnde “ondergang 
van de wereld”. 

Opname van de Gemeente 

- Wij zullen niet allen ontslapen….de doden zullen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden…..: 1 Kor 15: 51-53. 
- Een bazuin van God zal neerdalen uit de hemel. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij de levenden….... 

worden opgenomen in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht……..: 1 Thess 4: 16-18. 
- Allen die in de graven zijn, zullen Zijn stem horen en zij zullen er uit gaan….. tot de opstanding ten leven….: Joh 5: 28-29. 
- Ik hoorde een stem als van een bazuin…… die zei: Kom hier omhoog….. Op 4: 1. 
- Jezus vertelt Zijn discipelen dat Hij terugkomt om Zijn rechtvaardigen tot Zich te nemen in het Huis van de Vader met Zijn vele 

woningen (vertrekken zoals in de tempel van Salomo). Joh 14: 1-4. 
Lees ook T413 waar de Opname uitgebreid is beschreven en waarin verschillende uitleggingen worden toegelicht.  
 
Grote Verdrukking 

- Matth 24: 21-22. Want dan zal er een Grote Verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 
zoals er ook nooit meer zal zijn…. 

- Op 7: 14. …Dezen zijn het die uit de Grote Verdrukking komen…… 
- Dan 12: 1. In dit vers spreekt Daniël over een “periode van benauwdheid”. 
- Jer 30: 7. In dit vers spreekt Jeremia over een “periode van benauwdheid van Jakob” (dus van Israël). 
Lees ook de Bijlagen 2 en 6 en T216, T406 en T407. 

De antichrist 
 
Satan heeft “een handlanger” die namens hem de macht op aarde zal gaan uitvoeren: de antichrist die alle macht van het herstelde 
Romeinse rijk zal uitoefenen (Lees: Op 13: 11-15); Hij zal spreken als de draak (satan) en oefent dus diens macht uit (Lees: Op 13: 11). 
Deze antichrist komt dus na de Opname op het wereldtoneel. Hij wordt in de Bijbel op meerdere plekken als volgt beschreven: 2 Thess 
2: 3 “de mens der zonde”, “de zoon des verderfs” “de mens van de wetteloosheid”. Lees ook T406. 
 
Dag van de Heer/dag des Heeren 
 
Dit is de dag waarop “De Heer Jezus verschijnt”. Het betreft de dag waarop Jezus als Messias zal terugkeren naar de aarde en Zijn 
regering zal aanvaarden en waarop het Messiaanse Rijk van 1000 jaar zal aanvangen. Dit is Zijn tweede komst naar de aarde waarop Hij 
zal verschijnen als Rechter. Zijn eerste komst was toen Hij als mens naar de aarde kwam en Hij uiteindelijk door de mensen werd 
verworpen en aan het kruis werd genageld. Na drie dagen is Hij uit het graf opgestaan. Kort daarop is Jezus ten hemel gevaren.  

De Dag des Heeren, de dag van Zijn tweede komst naar deze aarde, is beschreven in Op 19: 11-21 waar staat:  “Dan opent zich de hemel 
en ziet Johannes Jezus Christus op een wit paard. Hij heet “Trouw en Oprecht”. Zijn ogen zijn als een laaiend vuur en op Zijn hoofd 
draagt Hij vele kronen. Zijn kleed is in bloed gedrenkt en Zijn Naam is “Woord van God”. Hemelse legers op witte paarden volgen Hem 
in witte kledij. Uit Zijn mond een tweesnijdend zwaard. Hij zal de volken neerslaan en hen met een ijzeren hand regeren. Op Zijn kleed 
en op Zijn dij staat: ”Koning over alle koningen en Heer over alle heren”. Dit is het moment wat ook in Zacharia in hoofdstuk 14 is 
vermeld: “op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg….” 

Dan roept een engel alle vogels van de hemel om te eten van de overwinning van Christus over de koningen van deze wereld. Dan ziet 
Johannes de antichrist (het beest uit Op 13) die met alle koningen van de wereld zich heeft verzameld bij Harmageddon om oorlog te 
voeren. Het beest en de valse profeet worden gevangen genomen en levend in het meer van brandend zwavel gegooid. Deze twee: de 
antichrist en de valse profeet, worden dus reeds vóór aanvang van het 1000jr (Messiaanse-) Rijk in de hel gegooid! De vogels doen zich 
te goed aan al het vlees van de overwonnen legers van de antichrist en de koningen van de wereld”. 

In de volgende Bijbelverzen wordt de “dag van de Heer” ook genoemd: Jes 13:6 en 9; Ez 30:3; Joël 1: 15; 2:1 en 11; 3: 14; Amos 5: 18 en 
20; Obadja 1: 15; Zefanja 1: 7-10, 14, 15 en 18; 2: 2 en 3; 3: 8; Hand 2: 20; 1 Thess 5: 2; 2 Petr 3: 10. 

Tenslotte: er is ook een inzicht waarbij men er van uit gaat dat de “dag des Heeren’ de gehele periode van verdrukking na de Opname 
van de Gemeente betreft; dus de hele 70e jaarweek van Daniël waarin alle oordelen van God over deze wereld zullen worden 
voltrokken. In die lezing is dan de tweede komst, de wederkomst van de Heer Jezus met zijn Gemeente de laatste fase van deze “dag 
des Heeren”. Lees ook T406. 
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Messiaanse Rijk – Vrederijk 

Nergens in de Bijbel wordt het 1000jr Messiaanse Rijk “het Vrederijk” genoemd. Toch staan er vele passages in de Bijbel die naar deze 
Vrede-periode verwijzen waar Jezus letterlijk de Koning zal zijn op aarde in Jeruzalem gedurende een periode van 1000 jaar. Hieronder 
een opsomming van Bijbelgedeelten:  

Op 20: 1 spreekt letterlijk over een periode van 1000 jaar (lees ook de toelichting bij Op 20-22!). In de volgende passages is steeds 
sprake van vrede: 
- Jes 32: 17: …. Het recht zal wonen in de woestijn…. De vrucht zal vrede zijn….. 
- Jes 66: 12: …. Zie Ik doe de vrede naar haar toestromen….. 
- Jes 2: 4: …..geen volk zal tegen een ander volk het zwaard heffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren….. 
- Jer 29: 11: ……het zijn gedachten van vrede en niet kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven….. 
- Jer 33: 6: …. Zie Ik ga herstel en genezing bevorderen….. duurzame vrede zal Ik hun bekendmaken….. 
- Ef 2: 14: ….. want Hij (Jezus) is onze vrede….. 
- Mich 5: 4: ….. Hij (Jezus) zal Vrede zijn 
- Zach 9: 10: …. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken…. 
- Jes 9: 5-6: …want een Kind is ons geboren….. en men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen…. 
Behalve vrede zal er tijdens het Messiaanse Rijk óók volkomen rust in de natuur, in het milieu en in de gezondheid van de mensen zijn. 
In die periode zal Jezus alle eer ontvangen die Hem toekomt. Lees de hoofdstukken in Jesaja 2, 11, 35 en 65 waar heel expliciet de 
omstandigheden in het Messiaanse Rijk worden omschreven: …. “Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen 
zij krijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten!” Lees ook T407. 

Jongste dag - Grote Witte troon  

Openbaring 20: 11-15. Iedereen, levenden en doden, zal worden geoordeeld: …… en ik zag een Grote Witte Troon, en Hem die daarop 
zat……. Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan….. de boeken werden geopend…. En het boek des levens…… en de doden 
werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond….. (lees ook de toelichting bij Op 20-22). Deze dag van het 
laatste oordeel, waar alle ongelovige voor de Grote Witte Troon door God zullen worden geoordeeld, wordt ook wel  de “Jongste Dag” 
genoemd. Lees ook T408 t/m T412. 
 
Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem 

Openbaring hoofdstukken 21 en 22…: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan….. ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid…… 
zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen wonen en hun God zijn. 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn…. Lees ook T408 t/m T412. In het hierna volgende 
overzicht staan deze gebeurtenissen schematisch weergegeven. 
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BIJLAGE 12: STERRENBEELDEN EN DE BIJBEL (ontleend aan “Het getuigenis van de Sterren”) 
 

God heeft in Zijn schepping naast de aarde ook de hemelen, het gewelf, 
geschapen met daarin een ontelbare hoeveelheid sterren, 
sterrenstelsels en hemellichamen. Zo ook de zgn. “Dierenriem” met zijn 
12 sterrenbeelden. Vanaf de schepping is de mensheid daar van onder 
de indruk. Reeds in de tijd van de torenbouw van Babel werd de 
afbeelding van de hemelen (een soort van “foto” van de sterren en 
hemellichamen die de mensen toen met hun blote ogen konden 
waarnemen!) vastgelegd op het “dak” van de toren. Dit om de 
afbeelding van de hemel voor alle geslachten te bewaren. Het was 
immers een “hemelafdruk” die al bestond van vóór de zondvloed. Ook 
de Egyptenaren hebben reeds in de oudheid de hemellichamen 
vastgelegd. Een beroemd voorbeeld daarvan is de afbeelding in de 
tempel van Dendera.  

Zoals de satan de schepping heeft verwoest, zo heeft hij ook zijn negatieve invloed uitgeoefend op de wetenschap van de sterren en de 
sterrenkunde. De astronomie is op een occulte manier in beslag genomen door de astrologie namelijk om met behulp van sterren en 
sterrenbeelden de toekomst te gaan voorspellen. Zo heeft God dat nooit bedoeld. Op verschillende plekken in de Bijbel verwerpt God 
de toverkunst van de horoscopie. 

Het uitspansel met al zijn sterren en hemellichamen is juist bedoeld om onder de indruk te komen van de almacht van God en van Zijn 
scheppingsgrootheid! Lees Psalm 19! In vers 6 staat bijvoorbeeld dat de zon “vrolijk als een held het pad loopt”. Dat is een directe 
verwijzing naar de ecliptica, oftewel de baan van de zon. Denk ook eens aan de ster van Bethlehem ten tijde van de geboorte van Jezus. 
Ook Job (het oudste geschrift uit de Bijbel!) verwijst op meerdere plekken naar sterren en hemellichamen. Daarom is astronomie een 
bijzondere wetenschap die zich verdiept in de geheimen van het heelal. In deze bijlage is een korte toelichting gegeven op de door God 
geschapen Dierenriem met zijn 12 sterrenbeelden.  

De hemel vertelt het werk van Gods handen 

Psalm 19 begint met de woorden “de hemel vertelt van Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Ook al zou je de 
Bijbel niet hebben dan nóg kan je God in de schepping ontdekken. In de oudheid had niemand het geschreven woord! Toen was er 
alleen de verkondiging van het scheppingswerk van God in de natuur! Juist daarom heeft God alle sterren en hemellichten een plek 
gegeven en heeft Hij óók de Dierenriem gemaakt; beginnend met “de maagd” en het eindigt met “de leeuw”. Deze hemellichten wijzen 
allen vooruit naar Jezus. In alle opzichten. Let er op dat dit op geen enkele wijze te maken heeft met astrologie: oftewel de occulte 
horoscopie….! Lees daartoe, wanneer je dat interesseert, het boek “Het getuigenis van de sterren”…. 

Hemelboeken 

De sterrenbeelden in de hemelen zijn over drie grote “Hemelboeken” te verdelen waarin God zijn plan openbaart, zoals aangegeven 
onder andere in de al eerder genoemde Psalm 19.  Elk hemelboek besluit met een uitzicht op de waarheid van de “Eindtijd” waarin 
telkens wordt verwezen naar de grote vijand: de slang of de draak. Dat is satan, de verwoester. Het eerste hemelboek eindigt met de 
draak die wordt neergeworpen uit de hemel; het tweede hemelboek eindigt met het zeemonster Leviathan dat wordt gebonden en het 
derde boek eindigt met de oude slang, de satan, die vernietigd wordt. Dat is zeg maar de negatieve kant van de zaak. De positieve kant 
is dat alle sterrenbeelden en daarmee ook alle hemelboeken verwijzen naar de overwinnaar Jezus Christus en Zijn relatie tot Zijn volk 
Israël en naar de verlosten uit de “wereld” de Gemeente, Zijn bruid! Aldus is het gezamenlijke getuigenis van elke ster van ieder 
sterrenstelsel en van iedere sterrengroep binnen de afzonderlijke sterrenbeelden in overeenstemming met het getuigenis van Gods 
Woord over het Nageslacht van de Vrouw, het vermorzelen van Zijn hiel, en het vermorzelen van de kop van de slang (Gen 3: 15). 
Kortom “het lijden dat op Christus zou komen en ook de heerlijkheid daarna”( 1 Petr 1: 11). Korte weergave van de sterrenbeelden en 
hun verwijzingen: 

HET EERSTE HEMELBOEK: 

- Maagd: de profetie van het gewonde Nageslacht. 
- Weegschaal (eigenlijk “Altaar”; lees de nadere toelichting!): het volbrachte werk (= genade).  
- Schorpioen: het volbrachte werk (= strijd). 
- Boogschutter: de vervulling van de beloofde overwinning. 
 
HET TWEEDE HEMELBOEK: 

- Steenbok: de profetie van de beloofde bevrijding, het offer. 
- Waterman: de aan de verlosten geschonken resultaten van het werk (= genade). 
- Vissen: de door de verlosten genoten resultaten van het werk (= strijd). 
- Ram of Lam: de vervulling van de beloofde bevrijding. 
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HET DERDE HEMELBOEK (gaat alleen nog over de tweede komst van Christus!): 

- Stier: de profetie van de komende rechter over de hele aarde. 
- Tweelingen: het regeren van de Verlosser (= genade en glorie!). 
- Kreeft: Het bezit van de verlosser (= veilig voor alle strijd). 
- Leeuw: de vervulling van de beloofde triomf. 
 
Christus is de eerste, het gaat allemaal om Hem! De schriften getuigen van Hem en de sterren en sterrenbeelden vertellen over Zijn 
heengaan en Zijn wederkomst. Deze profetische tekenen hebben alles met Hem te maken en vertellen over: 
- de verzoening die Hij bewerkte; 
- de strijd die Hij onderging en de door Zijn verzoeningswerk verworven zegeningen; 
- de overwinning die Hij zal behalen. 

 

Twee afbeeldingen van de Dierenriem zoals 
die zich bevond in de Egyptische tempel 
van Dendera waar ook talloze keren naar 
verwezen wordt in het boek “Het 
getuigenis van de sterren”. 

Afbeelding van een deel van de Dierenriem 
in het plafond van de Egyptische tempel 
van Dendera.  

In het midden vissen met links daarvan ram 
en stier. De afbeelding rechts is schorpioen. 

 

 
Stammen van Israël in relatie tot de sterrenbeelden 

Reeds in Gen 3: 15 geeft God aan dat het zaad van de vrouw de kop van satan zal vermorzelen. Daarmee is het sterrenbeeld “Maagd” 
(de vrouw) het eerste beeld van de 12 sterrenbeelden en verwijst ze naar déze profetie; de Dierenriem eindigt met het sterrenbeeld 
“Leeuw”. Dit beeld wijst vooruit naar de uiteindelijke heerschappij wanneer Jezus de overwinning zal behalen. Dat staat onder andere 
beschreven in Openbaring 5: 5 “huil niet, zie de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen”. De 
tekenen van de Dierenriem zijn later geïdentificeerd met de namen van de zonen van Jakob. Jozef ziet de zon, de maan en de sterren 
voor zich buigen. Jozef zelf is dan de 12e ster. De 11 broers zijn de andere sterren….. De zegeningen van Jakob in hoofdstuk 49 en de 
zegeningen van Mozes in Deut 33, getuigen van het bestaan van de tekenen van de sterrenbeelden reeds in hun dagen. Het is ook heel 
waarschijnlijk dat de vaandels van de stammen van Israël er één op hun vaandel droegen. Lees daartoe Num 2: “de Israëlieten moeten 
hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel, bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie”. Ze zijn als volgt rond de tabernakel 
gelegerd: 
- Noordzijde van de tabernakel: Ruben, Simeon en Gad. 
- Westzijde van de tabernakel: Efraïm, Manasse (beide zonen van Jozef!) en Benjamin. 
- Oostzijde van de tabernakel: Issaschar, Juda en Zebulon. 
- Hart van de tabernakel: Levi. 
- Zuidzijde van de tabernakel: Dan, Aser en Naftali. 

Volgens Bijbeluitleggers en astronomen zouden de volgende combinaties van de namen van de zonen van Jakob, op basis van de 
legering rondom de tabernakel volgens Num 2 en de zegen van Jakob (in Gen 49) en de zegen van Mozes (in Deut 33) als volgt kunnen 
zijn: 
- Ruben = Waterman (Gen 49: 4). 
- Levi = Weegschaal (Deut 33: 8) Lees ook hierna de nuancering van weegschaal… 
- Juda = Leeuw ( (Gen 49: 9 en Op 5: 5). 
- Issaschar = Kreeft. In dit sterrenbeeld ook twee sterren die Asellus heten (= ezel) (Gen 49: 14). 
- Dan = Schorpioen (Gen 49: 17 waar sprake is van een hoornslang. Deze is giftig en verwant aan de schorpioen). 
- Gad = Ram. Gad betekent “bestormer” en is verwant aan het “belagen” van Gen 49: 19). 
- Naftali = Steenbok. (Gen 49: 21 de “hinde” of “bespringer”). 
- Jozef = Stier. (Deut 33: 17 waar sprake is van het rund of de woudos. De 2 hoorns wijzen naar de zoons Efraïm en Manasse). 
- Benjamin = Tweelingen (Gen 30: 24 waar Benjamin de tweede “toegevoegde” zoon van Rachel wordt). 
- Simeon = Vissen. 
- Zebulon = Maagd. 
- Aser = Boogschutter. 

Nuancering weegschaal 

Satan doet echt alles om het werk van Gods handen te verdraaien. Zo is het ook aannemelijk dat hij al heel vroeg in de menselijke 
beschaving de oorspronkelijke sterrenbeelden heeft geprobeerd aan te passen om zo Gods verhaal aan de hemelen te verdraaien. De 
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Egyptenaren hebben onder andere het tweede sterrenbeeld veranderd. In oorsprong was er namelijk sprake van een symbool dat veel 
meer weg had van de bovenzijde van een altaar in plaats van wat het nu is: een weegschaal (balans). Daarmee is dus ook het onderwijs 
van God veranderd. De meest oude vorm van dit sterrenbeeld is die van een rond altaar. Deze ronde vorm is dus vervormd door de 
ronde schalen van de weegschaal. Het symbool van het altaar verklaart ook waarom dit sterrenbeeld is gekoppeld aan de stam van Levi. 
De levieten immers waren de dienaren van Jahweh in de tabernakel en later van de tempel en offerden er dagelijks en bedienden op 
deze wijze het altaar in de tempel! Ook de volgorde van de sterrenbeelden wordt dan nog logischer: eerst Maagd, dan Altaar en dan 
Schorpioen met daarin deze les: het Nageslacht van de Vrouw (maagd) zou een offer zijn voor de zonden van Zijn volk (waar het altaar 
naar verwijst). De schorpioen zou het Nageslacht de hiel vermorzelen, maar uiteindelijk zien we de vijand (satan) volkomen vermorzeld 
en onder de voet gelopen door Christus Zelf (de Leeuw uit de stam van Juda….). 

BIJLAGE 13: GETALLEN IN DE BIJBEL (ontleend aan het gelijknamige boek) 
 

In de Bijbel is vanaf de eerste pagina sprake van getallen. Denk aan de scheppingsdagen: God schiep de aarde in 6 dagen en rustte op 
dag 7. Zo kent de Bijbel een eindeloos aantal getallen waar in heel veel geschiedenissen sprake van is. Naast de scheppingsgeschiedenis 
in Genesis volgen hierna een paar andere bekende geschiedenissen ter illustratie:  

- Het volk Israël kent 12 stammen. Elk afkomstig als nageslacht van 1 van de 12 zonen van Jakob. 
- Israël moest elk 7e jaar het land laten rusten: het sabbatsjaar. Na 7 x 7 sabbatsjaren moest Israël in het daarop volgende 50e jaar 

een zogenaamd “Jubeljaar” houden. Een extra feestelijk jaar om Gods zorg voor het land te vieren en om God er voor te danken! 
- God begeleidde na de uittocht uit Egypte, het volk Israël exact 40 jaar in de woestijn alvorens ze tot het beloofde land mochten 

toetreden. Daarna handelde God 70 x 7 jaren = 490 jaar met Israël. Deze periode is weer op te delen in 4 te onderscheiden 
perioden…. 

- De aarde stond tijdens de zondvloed exact 5 maanden onder water. 
- De Heer Jezus is gestorven en na 3 dagen weer uit het graf verrezen.  
- Daarna werd Hij nog gedurende 40 dagen gezien en ervaren door Zijn volgelingen.  
- In de eindtijd rest nog een 70e jaarweek. Een periode van 7 jaren waar Christus weer de draad met Zijn volk zal oppakken en wat zal 

resulteren in het Messiaanse Rijk van 1000 jaar…. 

En zo kan je oneindig doorgaan. Is het getal 12 heel expliciet 
gekoppeld aan de “hemelen” zo zijn talloze andere getallen verweven 
met de schepping en de natuur. 7 is zo’n getal, maar ook 3 en 4. Dat is 
niet zo maar toeval: deze getallen en de daarmee gepaard gaande 
wetmatigheden geven heel duidelijk aan dat er sprake MOET zijn van 
een Goddelijke “hand”. Van een Schepper die vanuit zijn almacht al 
deze wetmatigheden in de mens en in de natuur én IN ZIJN WOORD 
heeft aangebracht. In deze Bijlage wordt een aantal van deze getallen 
nader toegelicht om u onder de indruk te laten komen van God en Zijn 
“bovennatuurlijke hand” die al deze mooie schatten in Zijn woord 
heeft aangebracht. Lees en verwonder u. Wie daar meer van wil 
weten wordt geadviseerd om eens het standaardwerk “getallen in de 
Bijbel” van Dr. E.W. Bullinger te lezen.  

Wetmatigheid en structuur 

Zoals hiervoor al is aangegeven is het getal 12 vaak te ontdekken in de 
“hemelen”. Het getal 7 is vaak te ontdekken in de natuur; er zijn bijvoorbeeld 7 classificaties van planten en dieren-soorten. Geen 6, 
geen 5 nee altijd 7! Neem als voorbeeld een maïskolf: de verticale rijen, ongeacht of ze recht naar beneden lopen of spiraalvormig, 
hebben altijd een even-aantal korrels; dus 8, 10, 12, 16, 24. Nooit 7, 9, 15 of….. Hoe bijzonder. Ook in de fysiologie van de mens is het 
getal in de schepping aanwezig: elke 7 jaar verandert de structuur van het menselijk lichaam. Een kind groeit in de moeder gedurende 
40 x 7 dagen. Bij sommige ziekten is juist de 7e, de 14e of de 21e dag kritiek. Zo kan je in de natuur nog oneindig veel meer voorbeelden 
vinden in de wetmatigheden van het aantal ledematen, aantal dagen draagtijd, aantallen eitjes dat gelegd wordt, enz.. Een klein 
voorbeeld van het oog van een bij: daar is het getal 3 heel nadrukkelijk aanwezig. De 2 ogen van de bij hebben 3000 kleine ogen 
(facetten). Elk in de vorm van een honingraad die 2 x 3 zijden heeft…  

Op de zelfde manier kan je ook heel veel wetmatigheden in de scheikunde of in de muziek vinden. In de scheikunde is het getal 7 
overheersend in de rangschikking van de “elementen” (water, ijzer, zilver, goud, chromium, chloor, magnesium, enz..). In de muziek zijn 
de getallen 7 en 11 overheersend. De toonladder kent 7 tonen. De 8e is altijd de zelfde als de eerste, alleen een octaaf hoger. Het 
aantal trillingen tussen elke noot is altijd een veelvoud van 11. Zo ook de kleuren: er zijn 7 kleuren: 3 primaire kleuren en 4 secundaire 
waaruit alle andere kleuren voortkomen. 

Verbinding en verhouding van getallen in de Bijbel 

Al de getallen en aantallen in de Bijbel staan met elkaar in verbinding. De aantallen komen namelijk allemaal in een bepaalde vaste 
verhouding in de Bijbel voor. Deze aantallen zijn of: 
- een kwadraat (2x2, 3x3, 4x4, enz…. ) of, 
- een getal tot de 3e macht (2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, enz) of, 
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- een veelvoud van 7 of, 
- een veelvoud van 11. 

De getallen 3, 7, 10 en 12 hebben vervolgens ook een heel bijzondere betekenis. Ze maken namelijk onderdeel uit van de 4 
“volmaakte” getallen: 
- 3: Goddelijke volmaaktheid.  
- 7: geestelijke volmaaktheid. 
- 10: ordelijke volmaaktheid. 
- 12: bestuurlijke volmaaktheid. 

Deze volmaaktheid en deze vaste verhoudingen, gebruikt de Heilige Geest om (extra) nadruk op bepaalde zaken geven. Het bewijst 
tevens dat de Bijbel, met zijn verschillende boeken en schrijvers, door één en dezelfde autoriteit - God, Jahweh -  tot ons is gekomen! 
De Bijbel heeft: 
- 2 boeken: het Oude- en Nieuwe-testament. 
- 39 boeken in het OT. (Leuk ezelsbruggetje: 3x9 van het OT is 27 voor het NT….) 
- 27 boeken in het NT. 
- In totaal 36 schrijvers (6x6) waarvan : 

o 28 (4x7) schrijvers voor het OT. 
o 8 (2x2x2) schrijvers voor het NT. 

Dat hier nog véél meer over te vertellen is bewijst het eerder genoemde boek van Dr Bullinger dat een eerste druk kent uit het jaar 
1894! Hij heeft reeds in dat geschrift een uitputtende opsomming gegeven van het aantal keer dat bepaalde woorden, namen, 
uitdrukkingen, enz, voorkomen. En destijds had hij niet de beschikking over een computer….. Zelf geeft hij aan dat zelfs deze schier 
oneindige opsomming niet volledig is! Hierna volgt een korte toelichting op de belangrijkste aantallen en getallen in de Bijbel. 
Nogmaals: er is véél meer over te zeggen! 

De betekenis van de belangrijkste getallen in de Bijbel 

1: het getal één wijst op eenheid. Het getal is als enige niet deelbaar en het is onafhankelijk van elk ander getal. Het wijst 
ondubbelzinnig op GOD. Het getal sluit verschil uit! Lees Deut 6: 4 “De Heere, onze God, de HEERE is één”! Het sluit daarom elke 
andere god uit… Het getal één wijst ook op het begin: God is de Schepper van hemel en aarde. God is het begin en het einde. AMEN! 

2: in tegenstelling tot één, wijst het getal twee op verschil. Verschil zowel positief als negatief. Direct na de schepping is er scheiding. 
Scheiding van land en water, scheiding van licht en duisternis. Was de aarde eerst woest en leeg, na Gods schepping komt er leven. 
Helaas komt er al heel snel ook scheiding tussen God en de mens die in de zonde valt; en dat vanwege de leugen van satan die op het 
toneel verscheen. Het getal twee is dus ook het getal van “vijandschap”; de strijd tussen God en de satan die als rode draad door de 
hele schrift loopt. Zo is er de weg van geloof/genade en de weg van werken/menselijke verdiensten. De eerste is de openbaring van 
God in 2 delen: het oude en het nieuwe verbond; oftewel de “weg van de wet” en daarna de “weg van de Genade in Jezus Christus”. De 
tweede weg, die van “werken en menselijke verdiensten”, is ook bekend als “de weg van Kaïn” die tot het verderf leidt…  

3: drie is de Goddelijke volmaaktheid. Het getal 3 is een bijzonder getal ook in de meetkunde: pas met 3 lijnen is een vlak te maken. 
Vervolgens zijn er 3 dimensies (LxHxB) nodig om een ruimte te maken. Het getal 3 is daarom het getal dat op de compleetheid wijst. De 
Goddelijke volmaaktheid:  
- God de Vader die soeverein is; 
- God de Zoon, de vlees geworden Mens die Verlost; 
- God de Heilige Geest. De derde persoonlijkheid van God die de volheid van God vol maakt! 

4:  het getal 4 volgt direct op 3. Dat wil zeggen dat het direct volgt op God: dat is Zijn schepping. Het getal 4 staat dus specifiek voor de 
schepping van God: de wereld of aarde. Het wordt ook wel de “materiële volmaaktheid” genoemd. Behalve dat de 4 bij de wereld 
hoort is het ook het getal dat bij de stad hoort. Op de 4e dag werd de materiële schepping voltooid met de lichten aan de hemel om te 
heersen over dag en nacht. De volgende elementen hebben daar direct verband mee: 
- De 4 elementen: aarde, vuur, lucht en water; 
- De 4 windrichtingen: noord, oost, zuid en west; 
- De 4 delen van de dag: morgen, middag, avond en nacht; 
- De 4 seizoenen van het jaar: lente, zomer, herfst en winter; 
- De 4 “kwartieren” van de maan; de 4 fasen waarin de maan zich kan bevinden. 

5:  4 + 1 = 5. klinkt logisch, maar heeft een diepe betekenis: direct na de schepping van God volgt de zondeval. De aarde en wereld is 
daarmee vervloekt en heeft verlossing nodig. Verlossing die God biedt in Zijn Zoon Jezus die voor de zonde gestorven is. Jezus biedt 
daarmee aan iedereen die dat wil aanvaarden Zijn GENADE aan. Het getal 5 staat derhalve voor Genade. Gods almacht en genade volgt 
dus direct op de onmacht van de mens. 

6: is “het getal van de mens”. Op de 6e dag wordt de mens immers geschapen. Al snel valt de mens in zonde en moet hij zonder God 
leven. Na de zondeval moet de mens 6 dagen werken en dient hij op de 7e dag te rusten. Het getal 6 wijst op de “onvolmaaktheid” van 
de mens na diens zondeval.   

7: zoals reeds eerder aangegeven: 7 is het getal van de Geestelijke volmaaktheid. Het getal 7 komt 287 keer in de Bijbel voor. Ook 
andere notaties zoals 7e komen veel voor. Al deze getallen bij elkaar vormen ook weer een veelvoud van 7… Begint de Bijbel met cijfer 
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1: God. De mens is cijfer 6. De Heer Jezus is God zelf én is mens geworden: 1 + 6 = 7. Jezus is de Geestelijke volmaaktheid. Het getal 7 
staat ook voor volmaaktheid in rust: de 7e dag is immers de rustdag van God. Het boek Openbaring staat vol met het getal 7: er is 
sprake van 7 gemeenten; 7 gouden kandelaren; 7 sterren; 7 zegel-, bazuin- en schaal-oordelen; het 7e koninkrijk betreft het hersteld 
Romeinse Rijk van de antichrist….. 

8: is het getal van de overvloed. 8 volgt direct op 7 wat volheid in rust betekent. Daarop volgt: overvloedige zegen: overvloed en 
verzadiging! Na de 7 dagen start een nieuwe week. Een nieuwe periode. De 8e dag staat dan ook voor wedergeboorte en opstanding en 
is om die reden dan ook gekoppeld aan het nieuwe tijdperk dat gestart is na het sterven en opstaan van Jezus. Daardoor mag de mens 
“herboren worden”. Ook wijst het op de nieuwe orde die startte na de zondvloed. Toen de hele aarde bedekt was met water, was het 
Noach die van de 8 bewoners van de ark, de eerste persoon was die op de nieuwe aarde stapte en daarmee een nieuw begin inluidde. 
8 mensen werden behouden door het water heen en werden behouden tot een nieuwe en herboren wereld. Dit beeld zit al in de 
besnijdenis van Joodse jongetjes die op de 8e dag besneden moesten worden; deze besnijdenis wees reeds vooruit naar de ware 
besnijdenis na Christus’ lijden en opstaan. Zijn genade zorgt voor een nieuwe schepping van de mens…. Tenslotte: in de hele Bijbel is er 
sprake van 8 mensen die uit de dood opstaan: 3 in het oude testament, 3 in de evangeliën en 2 in het boek Handelingen:  
- De zoon van de weduwe: 1 Kon 17: 17 - 24 en Luk 7: 11 - 18. 
- Een kind van een rijke: 2 Kon 4: 32 - 37 en Mark 5: 35 en Luk 8: 49. 
- Een volwassen man die reeds begraven was: 2 Kon 13: 20 en Joh 11. 
- Handelingen 9 en 20. 

9: het getal 9 lijkt er niet alleen heel sterk op, het is ook sterk verbonden met het getal 6: (3+3). 3 x 3 = 9. Het getal 9 is verbonden met 
de afloop van de mens en al zijn werken. 9 is het getal van einde en van oordeel. 9 is ook in de wiskunde heel bijzonder: de som van de 
getallen die een veelvoud van 9 aangeven, vormen altijd het getal 9. Voorbeeld: 2 x 9 = 18. 1 + 8 = 9.. Maar dat geldt ook voor 7 x 9 = 
63. 6 + 3 = 9. Nog één: 348 x 9 = 3132. 3 + 1 + 3 + 2 = 9…. De laatste: 52843 x 9 = 475587. 4 + 7 + 5 + 5 + 8 +  7 = 36. 3 + 6 = 9 ….. Probeer 
zelf maar eens andere…. Daarnaast is 9 ook de uitkomst van 3 x 3. 3 is het getal van de Goddelijke volmaaktheid en kenmerkt de Heilige 
Geest. Daarom duidt het getal 9 ook iets aan van zekerheid, stelligheid en van volmaaktheid. Lees bijvoorbeeld Gal 5: 22 waar de 
opsomming staat van de vrucht van de Heilige Geest: 9 genadige eigenschappen. 

10: geeft de volmaakte orde aan. Na de cijfers 1 t/m 9 volgt het eerste getal wat een tiental vormt. Het getal 10 bepaalt de afronding in 
een orde, waarbij als het ware de complete kringloop van iets doorlopen is. De rangorde is compleet en je bent als het ware weer terug 
bij af…. Een paar voorbeelden: Noach vormde in de periode van de zondvloed de 10e generatie. God had de wet aan Zijn volk gegeven 
met de 10 geboden. God had Zijn volk gevraagd om aan Hem een 10e deel af te staan: de tienden. God oordeelde Egypte met 10 
plagen. Het koninkrijk van de antichrist, in de 70e jaarweek, zal in de toekomst bestaan uit 10 koninkrijken…. 

11: 11 volgt op 10. Is 10 volmaakte orde; 11 is dat net niet. Het is derhalve het getal van wanorde, onvolmaaktheid en desintegratie. In 
de Bijbel zijn verschillende voorbeelden van 11. Een voorbeeld: Jakob had 12 zonen. De anderen hadden echter Jozef verkocht; 11 
bleven er over. Toen ze uiteindelijk vanwege de honger voor Jozef stonden en hem niet herkenden, zeiden ze  “één is er niet” Gen 
42:13. Nog een voorbeeld: Jezus leefde 33 jaar op aarde. Dat is 3 x 11. Daarna werd Hij “uitgeroeid”… 

12: is het volmaakte getal in relatie tot regeren en besturen. Het volk Israël kent 12 stammen. Er zijn 12 apostelen. Het hemelse 
Jeruzalem kent 12 poorten, 12 parels en 12 engelen. De zon doorloopt de dierenriem van 360 graden (12 x 30). 12 is ook het product 
van 3 en 4. 3 x 4 = 12. Het is het volmaakt Goddelijke x het getal van de hemel. Alles wat te maken heeft met de 12 stammen van Israël 
is doorweven van dit getal. Denk aan de 144.000 uit Openbaring: 12 x 12.000. Tenslotte: Jezus was 12 jaar oud toen Hij voor het eerst 
Zich openbaarde en Zijn eerste woorden sprak: “moet Ik niet bezig zijn met de dingen van Mijn Vader”….Later wijst Jezus naar 12 
legioenen van engelen die Hem ten dienste staan (Matth 26: 53).   

13: er is een bijzondere relatie tussen het getal 8 en 13. Elke keer als het getal 13 voorkomt in de Bijbel staat het in verband met 
rebellie, afval, verderf, revolutie en vernietiging enz.. Te beginnen in Gen 14: 4: “12 jaar hadden zij Kedor-Laomer gediend, maar in het 
13e jaar kwamen ze in opstand”…. Het voert te ver voor deze toelichting, maar wanneer de getalswaarde van woorden worden 
toegepast op Bijbelgedeelten, dan zijn de getalswaarden van het volk van God, van Israël, steeds veelvouden van het getal 8; maar 
wanneer het gaat om vijandige volken van God, dan is de getalswaarde steeds het getal 13 of een veelvoud ervan!  

Behalve de kant van vijandschap, van zonde en satan, is het getal 13 ook verbonden aan de verzoening daarover. Het getal 13 is naast 
het brandmerk van de zondaar en de “opstandeling tegenover God”, óók het getal voor de Plaatsvervanger van de zondaar!!! Het gaat 
dan om Jezus Christus die de Verlosser is. Hij was zonder zonde maar werd tot zonde gemaakt. Hij werd het zondoffer voor Zijn Volk. 
“Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld”. Jezus is de verzoening voor onze zonden. Het getal 
13 is dan ook verbonden aan “verzoening” en daar zijn heel veel voorbeelden van in zowel het oude als in het nieuwe testament. 

Tenslotte 

Ook over de getallen vanaf 14 is nog genoeg te zeggen. Neem bijvoorbeeld de dagen van de 7 jaarweken van Daniël = 360 x 7 = 2520. 
De periode is op te delen in 2 x 3,5 jaar = 2 x 1260 dagen. Het heelal kent een oneindig aantal sterren, maar exact 12 tekenen of 
sterrenbeelden die de Dierenriem vormen. Elk sterrenbeeld van de dierrenriem bestaat weer uit 4 sterrenstelsels. In totaal kent de 
dierrenriem dus 48 sterrenstelsels (Lees Bijlage 12….). Een Bijbels jaar kent 360 dagen. Een cirkel is ook 360 graden. En wat te denken 
van het getal 666. Zoals is aangegeven is 6 het getal van de mens. In dit kader is het vermeldenswaardig dat de Romeinen slechts 6 
letters van hun alfabet gebruiken voor getallen. Kijk eens wat dat bij elkaar opgeteld oplevert: D =  500; C =  100; L =  50; X =  10; V =  5; 
I  =  1; Opgeteld 666…… Zeker is dat wanneer we deze drievoudige 6 tegenkomen, dat dit het toppunt is van de opstand van de mens 
tegenover God en wel in de persoon van de antichrist. De antichrist zal uiteindelijk heersen over het zogenaamde “hersteld Romeinse 
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Rijk”…..  de drie-voudige 6 (666) is de samenvatting van het wezen: in dit geval dus van “het beest” de antichrist, de ultiem slechte 
mens. Een ander detail: de cijfers 1 tm 36 bij elkaar opgeteld leiden tot het getal 666 (dus 1 + 2 + 3 + 4 + ………….. + 36 = 666).  

Tenslotte nog drie voorbeelden van drie-voudige getallen: 888 = Jezus. Het getal van de Heer. 999 = Sodom. Het getal van oordeel. 444 
= Damascus (oudste stad ter wereld…). Het getal van de wereld. 

Alle voorbeelden hiervoor beschreven en alle honderden voorbeelden van de berekening van de getalswaarden van woorden, zinnen 
en passages, uit zowel het oude als het nieuwe testament, vormen een bewijs dat de Bijbel geïnspireerd en geregisseerd moet zijn door 
de almachtige GOD! Al deze verschillende gedeelten zijn immers geschreven door talloze schrijvers die elkaar niet gekend hebben en 
veelal niet in dezelfde periode geleefd hebben. Dat kán geen toeval zijn. Dus MOET er wel een ontwerp achter zitten. Het is zo 
volmaakt, eenduidig en kenmerkend en dus moet het wel Goddelijk zijn!! 

 

BIJLAGE 14: DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE 

 

Deze Bijlage 14 is ontleend aan de studie van (wijlen) J.G. Fijnvandraat. De inhoud van deze studie kunt u vinden op zijn website 
jaapfijnvandraat.nl. 
 
In Mattheüs 16 vers 16 en 17 belijdt Petrus “U bent de Christus, de Zoon van de Levende God”. Jezus zegt dan dat Petrus dat kon 
zeggen omdat de Vader hem dat openbaarde. In vers 18 geeft de Heer Jezus aan dat Hij op “deze petra Zijn Gemeente zal bouwen”. In 
de Bijbel is er op meer plekken sprake van een petra, van een rots. Lees daartoe bijvoorbeeld Ps 18: 3, Ps 94: 22, Deut 32: 4, 1 Sam 2: 2, 
Ps 19: 15 en Jes 44: 8. In al deze teksten wordt met deze rots de Here God of Jahwe bedoeld. Dus nooit een mens! Ook de rots, “deze 
petra”, in Matth 16 is niet een mens. In de gelijkenis van Luk 6: 48 is er sprake van de bouw van een huis waarvan het fundament op de 
rots gebouwd wordt. De ondergrond waarop het huis gebouwd wordt bepaalt wat voor soort fundament noodzakelijk is. De apostel 
Paulus schrijft in Ef 2: 19-22 “gij zijt huisgenoten van God; gebouwd op het fundament (dat is: op de leer/onderwijzing) van de 
apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf de “hoeksteen” is. De hoeksteen is de meest essentiële steen om het hele gebouw te 
dragen en in stand te houden! In Matth 16: 18 wijst Jezus daarom op Zichzelf en niet op de mens Petrus! Jezus - de Zoon van de 
Levende God - is de rots waarop de Gemeente wordt gebouwd. De bijzondere hoeksteen die het Godsgebouw, de Gemeente, bevat is 
dus Christus zelf!  Lees ook 1 Kor 3: 11 “want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus”.  

Samengevat wordt “de Gemeente” gezien als bouwwerk van God, een volmaakt gebouw waarvan:  
- Jezus Christus de grondslag, de hoeksteen, de rots is!  
- De prediking (de leer) van de apostelen en profeten het fundament vormen dat rust op Christus de hoeksteen.  
- Alle ware gelovigen in Christus samen de (levende) stenen vormen. 
- Alles is samengevoegd in Christus (Ef 2: 21). 

In Matth 16: 18 staat er in het Grieks: “gij zijt “petros” (dat is manlijk en betekent steen of rotssteen) en op deze “petra” (dat is 
vrouwelijk en betekent ook rots) zal ik Mijn Gemeente bouwen”. Vertaald staat er: “jij bent Petrus; op deze rots (dat is dus zoals 
hiervoor is aangegeven Jezus de Zoon van de Levende God) zal ik Mijn Gemeente bouwen”. Omdat het de vrouwelijke vorm is wijst 
deze rots ook naar “de Bruid” waarvan de Gemeente een verwijzing naar is.  

In deze toelichting wordt de toekomstverwachting van “de Gemeente” nader toegelicht. De Gemeente die nog steeds in afwachting is 
op de komst van haar Bruidegom de Heer Jezus Christus. Aan de hand van een aantal kernteksten wordt deze toelichting opgebouwd. 
Deze kernteksten staan cursief en vet gedrukt aangegeven. 

Kerntekst: 1 Korintiërs 1: 22 

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest verdeelt God de mensen in drie groepen. Deze drie worden vermeld in 1 Kor. 1: 22: “de Joden 
vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid”. 
- Joden of wel het volk Israël. 
- Grieken of volken. 
- Gemeente Gods. 
Elk van deze drie categorieën heeft zijn eigen toekomst. Elke groep is op speciale wijze betrokken bij de terugkeer van Jezus Christus. In 
deze toelichting wordt alleen de toekomst van de Gemeente nader uitgewerkt. De volgende onderwerpen worden beschreven: 

De Gemeente en de komst van Jezus Christus 
1. Wat heeft de Heer er van gezegd? 
2. Wat gebeurt er met de levenden? 
3. Wat gebeurt er met de ontslapenen? 
4. Wat voor lichaam ontvangen wij? 
5. Wanneer vindt de opname plaats? 
 
De Gemeente tijdens de Grote Verdrukking 
1. Wie zijn de 24 oudsten? 
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a) wie zijn het niet; 
b) wat zegt ons hun beschrijving? 
2. Welke heiligen leven dan op aarde? 
De Gemeente en de verschijning van de Heer 
1. Verschijnt de Heer alleen met de engelen? 
 
De Gemeente en het oordeel over de levenden 
1. Staat de Gemeente achter of vóór de troon? 
2. Wie staan er vóór en wat is de maatstaf van beoordeling? Dus hoeveel groepen? 
 
De Gemeente tijdens het duizendjarig Messiaanse rijk 
1. haar regering met Christus; 
2. haar heerlijkheid. 
 
Positie en heerlijkheid van de Gemeente  
1. Plaats van de Gemeente. 
2. Wie staan er voor de troon? 
 
De Gemeente in de eeuwigheid 

 
De Gemeente en de komst van onze Heer Jezus Christus 
Wat heeft de Heer er van gezegd? 

Tijdens zijn verblijf op aarde heeft de Heiland vaak met zijn discipelen over Zijn terugkeer gesproken. Meestal deed Hij dat door middel 
van een gelijkenis. Slechts één keer heeft Hij in directe bewoordingen meegedeeld wat er dan met de zijnen zal gebeuren. De apostel 
Johannes geeft ons van dit gesprek een uitvoerig verslag in het veertiende hoofdstuk van zijn evangelie. De eerste drie verzen luiden: 
“Uw hart worde niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het anders was, 
zou Ik het u gezegd hebben, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik heenga en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”. 

De Heer zou de discipelen verlaten. Dan moesten ze niet uit het veld geslagen zijn, omdat ze Hem niet meer zouden zien. Ze geloofden 
in God, die ze niet zagen. Zo moesten ze nu ook in de Heiland geloven. Die Heiland zou Zijn plaats in het huis van Zijn Vader innemen. 
Van dat Vaderhuis vertelt Hij hen meer. In dat huis zijn vele woningen. Die behoeven dus niet meer klaar gemaakt te worden, ze zijn er. 
Maar willen er mensen in het Vaderhuis kunnen komen, dan moet er plaats voor hen bereid worden, er moet toegang voor hen zijn. 
Dat plaats bereiden heeft de Heer gedaan door Zijn dood op het kruis en Zijn opstanding uit de doden. Door Zijn hemelvaart heeft Hij 
het bewijs geleverd dat de hemel voor mensen ontsloten is, want Hij, de eerste Mens, is er binnengegaan. 

Maar hoe zullen we deze woningen binnengaan? Wel, de belofte van de Heer luidt: “Ik kom terug”. Hij zendt dus niet een engel of een 
leger van engelen. Zulke boden staan wel klaar om de zielen van de ontslapenen in het paradijs te brengen (Luk 16: 22). Maar het 
brengen van Zijn bruid in het Vaderhuis laat de Heer niet aan een ander over, zelfs niet aan een artsengel, dat doet Hijzelf. De knecht 
van Abraham mocht Rebekka gaan zoeken en meenemen naar het beloofde land. Maar het invoeren in de tent deed Izaäk zelf. Zo 
neemt de Heiland zijn bruidsgemeente tot Zich en voert haar in het Vaderhuis, waar Hijzelf is. Dit laatste is uitdrukkelijk het doel van de 
komst van de Heer. Zijn belofte is wat dat betreft helder: “En zal u tot Mij nemen opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben”. Hier is dus 
geen sprake van oordeel, van scheiding tussen schapen en bokken, van een troon of iets dergelijks. Wat hier beloofd wordt, is te 
vergelijken met het effect, dat een magneet heeft op een mengsel met ijzervijlsel. Zodra de magneet dit veld nadert, trekt hij het 
ijzervijlsel naar zich toe. De rest blijft achter. Wat de verwerkelijking van deze belofte betreft, kunnen er veel vragen rijzen; maar de 
belofte van de Heer blijft als een paal boven water staan. Houdt dit woord dan ook onwrikbaar vast en zie uit naar Zijn komst. 

Wat gebeurt er met de levenden? 

Eén van de vragen is: Hoe neemt de Heer ons tot Zich? We kunnen toch met dit lichaam de hemel niet in? Vlees en bloed beërven het 
koninkrijk toch niet? De apostel Paulus heeft hierover een speciale openbaring ontvangen, die hij in zijn eerste brief aan de Korinthiërs 
heeft doorgegeven: “Zie, ik zeg u en verborgenheid/geheimenis. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 
worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden 
opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid 
aandoen” (1 Kor 15: 51-53).  

Wat hier staat was dus verborgen; het is echter nu geopenbaard. Het onthult ons dat de gelovigen allemaal ontslapen. Maar wat 
gebeurt er dan met ons bij de komst van de Heer? Wel, wij zullen veranderd worden. En dit vindt plotseling plaats, in een ondeelbaar 
ogenblik. Aan dit feit gaat een drievoudige oproep vooraf, zoals 1 Thess. 4: 16 leert. Bij de laatste van de drie (dat wordt hier de laatste 
bazuin genoemd) vindt deze verandering plaats. Niet alleen worden de levenden veranderd, maar tevens worden óók de doden 
opgewekt. Zij ontvangen allen een onvergankelijk opstandingslichaam. Met de doden worden niet alle doden bedoeld, maar alleen zij, 
die in het geloof ontslapen zijn. Zij worden ook “rechtvaardigen” genoemd. Het is er mee als met het “wij” en de “allen” in vers 51. Dat 
heeft ook geen betrekking op alle mensen, maar alleen op de gelovigen/rechtvaardigen. Dit ligt ook besloten in de uitdrukking: “de 
doden zullen onvergankelijk worden opgewekt”. Dat kan niet toegepast worden op de ongelovigen, die na de opstanding geworpen 
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worden in het eeuwig verderf. Trouwens deze openbaring handelt niet over het lot van de wereld, maar over dat van de gelovigen. In 
het voorafgaande gedeelte wordt namelijk ook over “zo is ook de opstanding van de doden” (vs. 42) gesproken, maar vers 43 tot en 
met 50 bewijzen onomstotelijk dat de apostel met deze doden alleen de gelovigen/rechtvaardigen op het oog heeft. Alleen deze zullen 
“het beeld van de hemelse” dragen. Welnu, de gelovigen/rechtvaardigen zullen bij de komst van de Heer een onvergankelijk, 
onsterfelijk lichaam ontvangen. De gestorvenen ontvangen het door opstanding, de levenden door verandering. 

Wat gebeurt er met de ontslapenen? 

De boodschap aan de Korinthiërs betreft de levenden, terwijl daarin terloops over de doden wordt gesproken. Maar er is ook een 
speciaal woord aangaande de ontslapenen, waarin terloops over de levenden wordt gehandeld. Dit “woord des Heren” staat 
opgetekend in 1 Thess 4: 15-19. De apostel heeft tijdens zijn verblijf van goed drie weken in Thessalonika met de gelovigen daar 
uitvoerig gesproken over de toekomst (zie 2 Thess 2: 5, 15). Die gelovigen verheugden zich in de komst van de Heer en alle 
gebeurtenissen, die daarmee verband houden. Op hun vreugde kwam echter een domper toen geliefden door de dood uit hun midden 
werden weggerukt. Niet alleen voelden zij het gemis, maar de bange vraag kwam bij hen op, of de ontslapenen/doden nu wel zouden 
delen in de heerlijke toekomst, die met de komst van de Heer zou worden ingeluid. Of zouden ze eerst veel later de heerlijkheid 
binnengaan en dus niet delen in:  
- de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem; 
- de komst van onze Heer Jezus met al Zijn heiligen; 
- het “Koninkrijk”? 

Dit probleem is voor Paulus één van de aanleidingen tot het schrijven van zijn eerste brief aan deze Gemeente. Daarin geeft hij het 
volgende toekomstbeeld: “Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de 
Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórkomen. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en 
met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen éérst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die 
overblijven, samen met hen in wolken opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht; en zó zullen wij altijd met de Heer zijn” (1 
Thess 4: 15-17). 

Als de Heer dus zijn belofte inlost om de zijnen in het Vaderhuis te brengen, dan zijn de ontslapenen/doden er bij. Zij komen niet 
eeuwen achteraan, zelfs geen minuut, integendeel: Zij zullen eerst opstaan. Let wel: hier wordt heel duidelijk de beperking gevonden, 
die we in 1 Kor 15 ook al opmerkten, want er staat: De doden in Christus. Van een algemene opstanding is hier dus geen sprake. En 
evenmin als in Joh 14 en 1 Kor 15 wordt hier gesproken over een oordeel, scheiding van schapen en bokken, een troon of iets 
dergelijks. Wat hier wordt meegedeeld is iets unieks, dat totaal aan de waarneming van de wereld onttrokken is. Het effect zal 
opgemerkt worden, maar het feit zelf niet. Het is er mee als met de hemelvaart van de Heer. Die werd ook niet door de wereld 
opgemerkt. In feite is dit ook een hemelvaart, want wij de levenden zullen samen met hen worden opgenomen de Heer tegemoet in de 
lucht. Dat de levenden eerst veranderd worden, deelt de apostel hier niet mee. De vraag waar het om ging, was de toekomst van de 
ontslapenen/doden en daartoe beperkt de apostel zich hoofdzakelijk. We moeten de diverse schriftgedeelten bij elkaar voegen om een 
totaalbeeld te krijgen. 

1 Korintiërs 15: 35 

Wat voor een lichaam ontvangen wij? 

De levenden worden veranderd en de doden opgewekt. Wat voor een lichaam zullen we dan ontvangen? In 1 Kor 15: 35 noemt Paulus 
deze vraag zelf. In zijn antwoord vergelijkt hij het sterven met zaaien en zegt dan: “er wordt gezaaid een natuurlijk lichaam, er wordt 
opgewekt een geestelijk lichaam” (vers 44). In vers 48 noemt hij de natuurlijke nakomelingen van Adam “stoffelijken”, terwijl zij, die de 
Heer toebehoren, de titel “hemelsen” ontvangen en “het beeld van de hemelse” zullen dragen. Nog duidelijker drukt hij zich uit in Fil 3: 
20, 21: “Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van 
onze vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, overeenkomstig de werking van de macht, 
waarmee Hij in staat is ook alle dingen aan Zich te onderwerpen”. 

Deze woorden voeren ons terug naar het ogenblik dat de Heer te midden van zijn discipelen verscheen. Hoewel de deur gesloten was, 
kwam Hij toch binnen. Hij verscheen niet als een geest, want Hij bezat een lichaam. Ook had Hij dat lichaam maar niet even voor die 
gelegenheid aangenomen (zich gematerialiseerd), neen, het was Zijn eigen lichaam met de tekenen van het kruislijden er in. Onze 
gedachten gaan ook vooruit naar het ogenblik dat we het Lam zullen zien staan als geslacht. Ook dan zal Hij als de gekruisigde 
herkenbaar zijn. Dan zal van dat opstandingslichaam de heerlijke glans afstralen, die op de berg van de verheerlijking werd gezien. Dat 
laatste vond in de opperkamer, te midden van de discipelen, nog niet plaats. Toch is het hetzelfde lichaam, maar dan met heerlijkheid 
omkleed. Of beter: dan straalt het de heerlijkheid uit. En aan dit aspect denkt de apostel als hij zegt, dat ons lichaam gelijk zal worden 
aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. 

Wanneer vindt deze opname plaats? 

Tenslotte blijft er nog de vraag over: wanneer komt de Heer om de Zijnen in het Vaderhuis te brengen? Het gaat daarbij niet om een 
absolute tijdsbepaling, want die is niet te geven. De Heer heeft een en andermaal gezegd, dat die tijd alleen bij de Vader bekend is. Het 
gaat ons slechts om de rangorde van de toekomstige gebeurtenissen, om een betrekkelijke tijdsbepaling. Kortweg gezegd: wordt de 
Gemeente pas opgenomen op de “jongste dag” nadat ze door de Grote Verdrukking is gegaan en voor de troon van God geoordeeld is? 
Of wordt ze vóór de Grote Verdrukking opgenomen in het Vaderhuis? Met andere woorden: is de opneming van de Gemeente de 
eerste van de reeks toekomstige gebeurtenissen of de laatste? Deze kwestie is van essentieel belang en vraagt dus ook om een 
uitvoerige behandeling. 
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Zie Ik kom spoedig 

In het boek “De Openbaring” zegt de Heer tot vier maal toe, dat Hij spoedig komt. De eerste maal is dat in de brief aan de Gemeente te 
Filadelfia (OP 3: 11). En aan het eind, je zou kunnen zeggen als afscheidsgroet, wordt het nog drie maal herhaald (Op 22: 7, 12, 22). De 
komst van de Heer wordt dus niet verschoven naar een verafgelegen tijdstip. De Heer wekt de Zijnen op om Hem te verwachten, in 
welke tijd ze ook leven. Hij stelt Zijn komst voor de Zijnen niet na een aantal gebeurtenissen, die noodzakelijk moeten voorafgaan. 
Neen, Hij zet deze als punt één op het programma. 

Wij, de levenden 

De goede dienstknecht verwacht de terugkeer van Zijn meester elk ogenblik (Luk 12: 36a). Paulus is zo’n dienstknecht geweest. 
Wanneer hij de Thessalonikers schrijft over de komst van de Heer, dan zegt hij niet: zij, die dan leven, maar: wij, de levenden (1 Thess 
4: 17). Hij schakelt zichzelf en alle toen levende gelovigen er bij in. Hetzelfde doet hij in andere Schriftplaatsen (1 Kor 15 en Fil 3). Hij 
verwachtte de Heer nog bij zijn leven. Maar dat houdt tevens in, dat er dus aan de opneming van de Gemeente geen bepaalde 
gebeurtenissen meer aan voorafgaan! Veronderstel, dat de Gemeente op aarde de Grote Verdrukking moet meemaken en het 
openbaar worden van de antichrist; en dat pas daarna de bruidegom zou komen om de bruidskerk in het Vaderhuis te voeren. Dan 
zouden we de Heer pas kunnen verwachten, als we in die verdrukking waren en de antichrist openbaar geworden was. 

Bewaard voor het uur van de verzoeking 

Het Bijbelboek “Openbaring” is het grote boek van de toekomst. Na het inleidende eerste hoofdstuk volgen de zeven brieven aan de 
zeven Gemeenten in Klein-Azië in hoofdstuk 2 en 3. Behalve een praktische waarde, hebben deze brieven een profetische betekenis. Ze 
zijn dus niet zonder meer te vergelijken met de brieven aan de Romeinen, Korintiërs en dergelijke. Ze vormen een onderdeel van de 
openbaring, een onderdeel van de profetie. In feite geven ze onder het beeld van de zeven Gemeenten een volledige, geïnspireerde 
kerkgeschiedenis. In de brief aan Filadelfia die de zesde plaats inneemt, doet Hij dat op de volgende wijze: “Omdat gij het woord van 
Mijn volharding bewaard hebt, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over het hele aardrijk komen zal, om te 
verzoeken, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houdt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt” (Op 3: 10, 11). 

De Heer ziet met volharding uit naar het ogenblik, dat Hij Zijn Gemeente bij Zich in het Vaderhuis zal halen. De gelovigen, die met Hem 
uitzien naar dat ogenblik, bewaren het woord van Zijn volharding. Zij volharden met Hem. Daarvoor ontvangen ze een speciale belofte: 
“Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele aarde komen zal”. Twee dingen moeten we hierbij onderscheiden; 
ten eerste: wat betekent “bewaren voor”, ten tweede: wat moeten we verstaan onder “het uur van de verzoeking”? Voor “bewaren 
voor” staat in het oorspronkelijke dezelfde uitdrukking als in Joh 17: 15: “bewaar hen voor de boze”. De betekenis is daar heel duidelijk. 
De Heer vraagt aan de Vader om de Zijnen te bewaren, dat ze niet in de macht van de boze komen. Zo betekent “bewaren voor het uur 
van de verzoeking” voorkomen dat de gelovigen dat uur meemaken. 

De tweede kwestie wordt nader verklaard in Op 13. Dikwijls stelt men “het uur van de verzoeking” gelijk met “de Grote Verdrukking”. 
Dit is echter niet helemaal juist; wel hebben beide op dezelfde tijd betrekking. De Grote Verdrukking slaat op de vreselijke vervolging 
die zal plaatsvinden over Israël en over de mensen die dan tot bekering/geloof komen. Dit zal erger zijn dan de Jodenvervolging onder 
de nazi’s in de tweede wereldoorlog. In de Grote Verdrukking zullen de mensen aan een satanische verleiding of verzoeking bloot 
staan. In Op 13 wordt van twee beesten gesproken. Het eerste beest is de antichrist die leiding geeft aan het dan herstelde Romeinse 
wereldrijk; hij wordt de “wetteloze’ genoemd. Het tweede beest is de “valse profeet”; deze zal voor het eerste beest (de antichrist) een 
beeld maken en dat zelfs doen spreken. Hij wil een nieuwe wereldgodsdienst invoeren, waarin hij zelf aangebeden wordt. Wie 
weigeren zal hem en het beeld te aanbidden, wordt gedood. Om zijn eisen kracht bij te zetten, zal hij zelfs vuur van de hemel doen 
neerdalen. Dit zal voor de mensen een geweldige verleiding of verzoeking betekenen. We lezen: “En het doet grote tekenen, zodat het 
zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, door 
de tekenen die hem gegeven zijn te doen” (Op 13: 13, 14). 

Dit is dus dezelfde uitdrukking als in Op 3 namelijk het uur van de verzoeking, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. De 
uitdrukking “die op de aarde wonen” is kenmerkend voor het laatste Bijbelboek. Daarmee zijn niet de mensen in het algemeen 
bedoeld, in tegenstelling dus met de engelen. Neen, het is de karakteristieke aanduiding van dié mensen, die zich definitief van God 
hebben afgewend, die geen beter, geen hemels vaderland zoeken of ook maar wensen. Heel hun leven is met deze aarde verbonden. 
Voor hen komt dit uur van de verzoeking en zij vallen er in, zij laten zich door satan, door de antichrist verleiden. Maar aan de 
Gemeente wordt beloofd, dat ze voor dat uur zal worden bewaard. Let wel, er staat niet: Ik zal u bewaren voor de verzoeking, maar Ik 
zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. De Gemeente maakt dat uur dus niet op aarde mee. 

Mattheüs 3: 7 

Die ons redt van de komende toorn 

Paulus schrijft aan de gelovigen te Thessalonika, dat hun bekering een tweeledig doel heeft nl: 
a. om de levende en waarachtige God te dienen; 
b. om Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt. 
Opnieuw blijkt hieruit dat de verwachting van de Heer een essentieel onderdeel van de christelijke levenshouding moet zijn. Maar wat 
hij er aan toevoegt is nog merkwaardiger: “Jezus, die ons redt van de komende toorn”. Die komende toorn zal ons dus niet treffen. 
Maar welke toorn wordt hier bedoeld? Vaak wordt er dan de eeuwige straf in de hel mee bedoeld. Dit is echter onjuist. Van die toorn 
zijn we namelijk al gered op het ogenblik van onze bekering. Johannes schrijft: “Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld”. Willen we 
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een gefundeerde verklaring, dan moeten we niet alleen op de term “toorn” afgaan en dat verbinden met het oordeel van de hel. Dan is 
het belangrijk om ook na te gaan wat de Schrift op andere plaatsen zegt over “de toorn”. Deze teksten volgen hierna. 

Matth 3: 7 en Luk 3: 7: “Wie heeft u aangewezen de komende toorn te ontvlieden?” Dit geeft alleen aan dát er een openbaring van 
toorn komt. Verder geeft deze tekst geen nadere bijzonderheden of tijdsbepaling. Hetzelfde geldt van Rom 1: 18: “Want de toorn van 
God wordt vanuit de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en over alle ongerechtigheid van de mensen”. Hiermee wordt een 
algemeen en altijd geldend principe aangeduid en dat het om God’s toorn gaat.  

Rom 2: 5: “Maar naar uw hardheid en uw onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op in de dag van de toorn en van de openbaring 
van het rechtvaardig oordeel van God”. Hier is ook sprake van een tijdsperiode waarin de toorn van God geopenbaard wordt. Rom 5: 9 
zegt: “Dat wij behouden worden van de toorn door het leven van de Heer”. Zijn dood bracht verzoening, maar Zijn opstanding en leven 
bij de Vader garandeert ons dat we de toorn van God in geen enkel opzicht ondergaan.  

Over deze dag van de toorn spreken meer Schriftplaatsen, zo blijkt uit Zefanja 1: 4 en 2: 2, 3 dat de dag van de toorn dezelfde is als “de 
dag des Heren”. Wanneer deze toorn zich nog meer begint uit te storten op deze wereld, zullen de koningen en groten op aarde tot de 
steenrotsen zeggen: “Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die op de troon zit en voor de toorn van het Lam; want 
de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Op 6: 16, 17). De toorn van God is dus niet beperkt tot de eeuwige straf 
van de hel. Al vóór die tijd komt er een periode, een dag, dat God toorn van de hemel op aarde over de mensen zal brengen. Als de 
zeven engelen de zeven schalen vol van Gods grimmigheid over de aarde zullen uitgieten, wordt er gezegd: “want hiermee is de 
grimmigheid van God voleindigd” (Op 15: 1). Hier wordt dus alleen aan de toorn of grimmigheid gedacht, die op aarde wordt 
uitgegoten, en zelfs helemaal niet aan de hellestraf. 

Wat betreft de Gemeente van Christus: van die komende toorn, van de dag van toorn over de aarde, wordt de Gemeente gered. 

Hij, die hem tegenhoudt 

Er zijn nog meer argumenten aan te voeren, waaruit blijkt dat de Gemeente de Grote Verdrukking, de dag van de toorn van God en de 
openbaarwording van de antichrist niet meemaakt. Van deze laatste persoon zegt de Schrift dat hij nog niet openbaar kan worden, 
want er is “een tegenhouder”. “En nu, gij weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid 
van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij, die (hem) nu tegenhoudt (zal dit doen), totdat hij zal weggenomen zijn” (2 Thess 2: 6, 7). 

Wie de tegenhouder is, zegt Paulus niet. De Thessalonikers wisten dat al, want hij had er met hen over gesproken. Maar voor ons moet 
het eveneens mogelijk zijn om te weten wie het is. God geeft in zijn Woord namelijk geen onoplosbare raadsels. Wel zegt Hij de dingen 
zo dat we ons geestelijk inzicht moeten gebruiken om Zijn verheven bedoeling te verstaan. We krijgen niet alles voorgekauwd. De 
oplossing is echter niet zo moeilijk, want er zijn drie andere gedeelten die over dezelfde zaak handelen en wel 2 Thess 2 en 1 Joh 2 en 4. 
Deze Bijbelgedeelten spreken over dezelfde persoon namelijk de antichrist en worden hierna kort toegelicht. 

2 Thessalonicenzen 2 “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de 
mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf” (vs. 3). “Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt reeds” (vs. 
7). 

1 Johannes 2 “Kinderen het is het laatste uur; en zoals gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen 
gekomen” (vs. 18). 

1 Johannes 4 “En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komt, en hij is nu reeds in de wereld” (vs. 3). 

Paulus spreekt van “de wetteloze” die komen zal, en zegt dat de geest van de wetteloosheid nu reeds in de wereld werkt. Johannes 
noemt dezelfde persoon met de naam “antichrist”. Deze zal komen, maar nu al werkt de geest van de antichrist in de wereld en zijn 
vele antichristen gekomen. 

2 Thessalonicenzen 2 “En nu, gij weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd… alleen hij, die hem nu 
tegenhoudt, zal dit doen, totdat hij zal weggenomen zijn” (vs. 6, 7). 

1 Johannes 4 “Gij zijt uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij, die in u is, groter is dan hij die in de wereld is” (vs. 4). 

Er is een tegenhouder, die door “wat” en door “hij” wordt aangeduid. Deze tegenhouder heeft dus een machtiger invloed dan “de 
wetteloze”. Hij verhindert de volle openbaring van het kwaad dat zal uitlopen in openlijke afval van en opstand tegen God. 

Johannes spreekt hier ook van. Eveneens zonder namen te noemen zegt hij: “Hij, die in u is”. Welnu dat geeft ons de oplossing van het 
probleem. De geest van de antichrist is al in de wereld, maar de tijd is nog niet rijp voor de volle openbaring van de antichrist zelf. De 
Heilige Geest, die in de gelovige en in de Gemeente woont, is gróter dan de geest van de antichrist die in de wereld is. Zolang de Heilige 
Geest op aarde is, kan het kwaad niet tot volle ontplooiing komen en kan de antichrist nog niet openbaar worden. De Heilige Geest is in 
de Gemeente, die een tempel van de Geest genoemd wordt. Wanneer nu die Geest zal worden weggenomen, is de periode van de kerk 
van God op aarde (De Gemeente) voorbij. In zijn evangelie schrijft Johannes dat de Heilige Geest bij en in ons blijft tot in eeuwigheid 
(Joh 14: 16, 17). Als de Heilige Geest uit het midden wordt weggenomen (en dus het omgekeerde plaats vindt als op de pinksterdag), 
dan gaat de tempel van de Geest mee. De Heilige Geest, wonend in de Gemeente, is dus “de grote tegenhouder” van de antichrist. 
Beiden (de Heilige Geest en de Gemeente) moeten uit het midden weggenomen worden, voordat de afval openbaar kan worden en de 
dag des Heren aanbreekt. 
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Totdat de volheid van de volken zal ingegaan zijn 

Het ontstaan van de Gemeente vond plaats op de pinksterdag. Tot die tijd werkte de Heilige Geest wel op aarde, maar met Pinksteren 
werd de Gemeente, de tempel van de Heilige Geest, gevormd. Daarna werd een nieuwe periode ingeluid. Vóór die tijd was Israël de 
drager van het getuigenis van God op aarde. Daarbuiten waren de volken. Deze volken werden gezegend naarmate ze Israël gunstig 
behandelden. In de Gemeente is echter elk nationaal onderscheid opgeheven. In deze periode neemt de Heer uit de heidenen een volk 
aan voor zijn naam (Hand 15: 14). Behalve een overblijfsel, dat door God uitverkoren was en ook in de Gemeente is opgenomen is er 
verharding over Israël gekomen. Maar als de Gemeente voltallig zal zijn, dan begint God de geschiedenis met Israël opnieuw. Tot die 
tijd ligt er een deksel van verharding op hun gezicht (2 Kor 3: 14-16). Over deze toekomst van Israël spreekt Paulus uitvoerig in Rom 11: 
“Want ik wil niet broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat gij niet wijs zijt in eigen oog, dat er voor een deel over Israël 
verharding gekomen is totdat de volheid van de volken zal zijn ingegaan en zó zal geheel Israël behouden worden”. (vs. 25, 26). 

De Gemeente blijft dus niet tot de zogenaamde “jongste dag” op aarde. Wanneer ze voltallig is, wordt ze in het Vaderhuis gebracht en 
dan wordt Israël opnieuw de drager van het getuigenis van God op aarde. Dat zal dan plaatsvinden in het Messiaanse Vrederijk. 

De les van de typen 

Het oude testament geeft niet alleen de geschiedenis van de godsopenbaring. Vele gebeurtenissen zijn naast een geschiedkundig feit 
een illustratie, een type van nieuwtestamentische beginselen. De twee vrouwen van Abraham houden zelfs al een symboliek in: Sara 
het beeld van het hemels Jeruzalem, Hagar van de bedeling onder de wet (Gal 4: 21-31). Ook van de Opname van de Gemeente vóór de 
Grote Verdrukking is een type in het oude testament gegeven: dat betreft Henoch; Henoch was rechtvaardig en werd zonder te sterven 
vóór de zondvloed in de hemel opgenomen. Noach en de zijnen daarentegen gingen door de zondvloed heen en bevolkten de 
gereinigde aarde. In Henoch hebben we een beeld van de Gemeente, die vóór de Grote Verdrukking in de hemel wordt opgenomen. 
Noach is een voorafschaduwing van Israël, dat door de verdrukking heen bewaard wordt.  

Tot slot van dit gedeelte nog de volgende samenvatting: 
1. De Heer komt om de Zijnen in het Vaderhuis te brengen. 
2. De doden in Christus zullen eerst opstaan. 
3. De levende gelovigen worden veranderd. 
4. Beide groepen ontvangen een lichaam gelijkvormig aan het lichaam van de Heer. 
5. Deze verandering vindt in één ogenblik plaats. 
6. Daarna worden de gelovigen in wolken de Heer tegemoet gevoerd. 
7. De ontmoeting vindt plaats in de lucht. 
8. De Heer voert de Zijnen in het Vaderhuis zodat ze zijn waar Hij is en ze altijd bij de Heer zullen zijn! 
 

De Gemeente tijdens de Grote Verdrukking 
 

Openbaring 4: 5 

De Heer Jezus heeft beloofd de zijnen te komen halen om ze in het Vaderhuis te brengen (Joh 14). Daarbij worden zij - die in Christus 
ontslapen zijn - opgewekt (1 Thess 4); de gelovigen - die op dat ogenblik leven - worden veranderd (1 Kor 15). Beide groepen worden 
met een verheerlijkt lichaam (Fil 3) de Heer tegemoet gevoerd in de lucht (1 Thess 4). Deze gebeurtenis staat geheel los van zowel de 
opstanding van de doden die geoordeeld worden voor de grote witte troon (Op 20), als van de verschijning van de Heer op aarde om 
de volken te oordelen (Zach 14; Matth 25). De opname van de gelovigen vindt plaats vóór de Grote Verdrukking. De Gemeente wordt 
bewaard voor het uur van de verzoeking. Niets staat de vervulling van deze belofte in de weg. Geen enkele gebeurtenis behoeft er aan 
vooraf te gaan. De Heer heeft beloofd spoedig te komen (Op 3 en 22) en dan zal Hij Zijn Gemeente redden van de komende toorn, die 
in de dag van de toorn over deze aarde wordt uitgegoten (Rom 2; Op 6; 1 Thess 1). Pas als de Gemeente met de Heilige Geest is 
weggenomen, kan de antichrist, de zoon van het verderf, zich in zijn ware karakter openbaren en daarmee wordt de Grote Verdrukking 
ingeluid (2 Thess 2 en 1 Joh 4). 

Twee consequenties… 

Deze stelling, dat de Gemeente vóór de Grote Verdrukking wordt opgenomen in het Vaderhuis, brengt twee gevolgen/consequenties 
met zich mee: 
- ten eerste moeten er tijdens deze periode opgewekte en verheerlijkte heiligen in de hemel zijn.  
- ten tweede kunnen de gelovigen die de Grote Verdrukking op aarde meemaken, niet de kenmerken van de Gemeente dragen; dat 
wil zeggen: 
a. deze gelovigen zijn niet door één Geest tot één lichaam gedoopt, waarbij alle verschil tussen Israël en de volken is opgeheven; 
b. ze vormen niet een geestelijke tempel op aarde, waarin geestelijke offers worden gebracht, los van enige heilige plaats op aarde; 
c. ze zijn niet aan Christus verbonden als de bruid van het Lam. 
Er kunnen namelijk niet twee Gemeenten zijn. Er is maar één lichaam van Christus, één huis van God, één bruid van het Lam. Een 
Gemeente verheerlijkt in de hemel en nog een andere Gemeente op aarde, is een Bijbelse-onmogelijkheid. Ook is het onmogelijk, dat 
slechts een gedeelte van de Gemeente wordt opgenomen en een ander gedeelte de Grote Verdrukking doormaakt. Want het lichaam 
van Christus wordt als een onverbreekbare eenheid in de bijbel voorgesteld.  
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Er zijn dus maar twee alternatieven:  
- of alle gelovigen, van Adam af tot aan de “jongste dag”, behoren tot de Gemeente en die Gemeente gaat door de Grote 

Verdrukking;  
- of de Gemeente wordt gevormd door de gelovigen vanaf de pinksterdag tot de opneming vóór de Grote Verdrukking.  

Welnu, dit laatste leert de Schrift! Hierna worden de twee genoemde consequenties uit de Bijbel nader toegelicht. 

Opgewekte en verheerlijkte heiligen 

Van de twee consequenties is de eerste, namelijk dat er tijdens de Grote Verdrukking opgewekte en verheerlijkte heiligen in de hemel 
zijn, het moeilijkst aan te tonen. Van de heiligen, die tijdens de Grote Verdrukking op aarde leven, wordt wel een vrij uitvoerige 
beschrijving gegeven; maar van de heiligen in de hemel niet. Toch worden deze wel voorgesteld, maar alleen symbolisch onder het 
beeld van 24 oudsten. Hierna wordt aangegeven wie met deze oudsten worden bedoeld. Eerst zal worden aangegeven wie er met deze 
oudsten niet bedoeld kunnen zijn; daarna wordt aan de hand van hun beschrijving aangegeven wie er wel mee bedoeld zijn. De 
oudsten worden vermeld in Op 4: 5; 7: 11, 13; 11: 16; 14: 3 en 19: 4. Deze gedeelten worden nader toegelicht. 

Wie zijn het niet? 

Theoretisch gezien doen zich de volgende mogelijkheden voor: 
1.  de 24 oudsten zijn engelen of “engelachtige wezens”; 
2.  het zijn ontslapen gelovigen; 
3.  het zijn de vertegenwoordigers van de schepping; 
4.  het zijn opgewekte en verheerlijkte heiligen. 
 
In Openbaring 4 en 5 wordt de troon van God voorgesteld. Achtereenvolgens bevinden zich in drie kringen rond die troon: 
a. vier levende wezens. Volgens Ez 1 en 10 zijn het cherubs, dat zijn de uitvoerders van Gods regerende macht; 
b. heel het boek de Openbaring, dus ook hoofdstuk 2 en 3, heet profetie (zie Op 1:3); 
c. de brieven moeten niet afzonderlijk naar de zeven Gemeenten, maar het hele boek moet naar elk verzonden worden. De brieven                    

vormen dus een onlosmakelijk geheel met het boek; 
d. het getal zeven is kenmerkend. Er waren meer dan zeven Gemeenten in Asia. Dat de Heer er juist zeven uitkoos, heeft een 

betekenis. Zeven is het getal van volkomenheid, zowel in kwade als in goede zin. Deze zeven brieven geven dus een totaal 
voorstelling, een totaal ontwikkeling; 

e. er zit een duidelijke volgorde in de brieven. Het begint met het verliezen van de eerste liefde en eindigt met een ergerlijke 
lauwheid, die tot gevolg heeft dat de Heer de Gemeente uit Zijn mond spuwt; 

f. elke brief is volgens een bepaald systeem opgebouwd en wijst heen naar de komst van de Heer. Zoals: “Ik kom spoedig tot u en Ik 
zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van Mijn mond” (2: 16). “Wat gij hebt, houdt dat vast totdat Ik kom” (2: 25). “Als gij dan 
niet waakt, zal Ik tot u komen als een dief en gij zult geenszins weten op welk uur Ik tot u komen zal” (3: 3). “Ik kom spoedig, houd 
wat gij hebt” (3: 11). In feite geven deze zeven brieven ons een profetische kerkgeschiedenis in een notendop. Pas na “wat is” – een 
periode waarin God wacht met het gericht – komt “wat hierna gebeuren zal” – dat is de periode dat God Zijn oordelen op aarde 
zendt. En juist in dié periode wordt melding gemaakt van 24 oudsten in de hemel, terwijl de naam Gemeente niet meer wordt 
genoemd. 

 

Openbaring 3:4 

Hun aantal, kleding en dienst 

Het aantal oudsten biedt een belangrijke aanwijzing voor het vaststellen van hun identiteit. Het oude testament is het grote 
illustratieboek voor het nieuwe. De tempeldienst met al zijn bijzonderheden heeft een zinnebeeldige betekenis. Zo waren er onder 
Israël 24 priesterorden en 24 afdelingen zangers (1 Kron 24 en 25). Het getal 24 wil dus zeggen, dat we met een complete 
priesterklasse te doen hebben, die zangers zijn van de lof des Heren. Ook hun dienst en hun kleding tekent hen als priesters. Ze 
bezitten namelijk schalen vol reukwerk. Dat reukwerk wordt gevormd door de gebeden van de heiligen die de Grote Verdrukking op 
aarde meemaken. Net zoals de priesters in de oude bedeling, offeren zij dit reukwerk aan God. En begeleid door hun harpmuziek 
zingen zij als de zangers in de tempel het nieuwe lied ter eer van het Lam. En evenals de priesters zijn ze bekleed met witte klederen. 
Deze tekenen hen tevens als de overwinnaars, want aan Sardis wordt geschreven “zij zullen met Mij wandelen in witte klederen. Wie 
overwint, die zal bekleed worden met witte klederen” (Op 3: 4b, 5a). 

De term “oudsten” 

De uitdrukking “oudsten” is ook kenmerkend. Deze wordt nooit gebruikt voor engelen. Hier betreft gaat het dus om mensen. De Schrift 
geeft er mee aan, dat we met vertegenwoordigers van een heel volk te maken hebben. Onder Israël vertegenwoordigden de oudsten 
het hele volk. Maar deze term omvat nog meer. Aan de oudsten was regering toevertrouwd. Die voorstelling wordt hier nog versterkt 
doordat de oudsten gezeten zijn op tronen of regeringszetels en zij blijk geven van inzicht in de gedachten van God (Op 7: 13, 14). Van 
de Gemeente weten we dat ze met Christus zal heersen (2 Tim 2: 12) en dat haar de rechtspraak, het oordeel over de wereld is 
toevertrouwd (1 Kor 6: 2, 3). Zo wordt van de discipelen gezegd, dat ze zullen zitten op twaalf tronen oordelend de twaalf stammen van 
Israël (Luk 22: 29-30). Aan de overwinnaars van Laodicea wordt beloofd, dat ze met de Heer zullen zitten in Zijn troon (Op 3: 21). 
Opnieuw wordt bevestigd wat we al vonden, dat engelen of zielen eenvoudigweg niet in aanmerking komen. We hebben te doen met 
opgestane en verheerlijkte heiligen, die het einddoel bereikt hebben. 



 

108 
 

Gouden kronen 

Dit wordt nog bevestigd door het feit, dat de oudsten gouden kronen op hun hoofd hebben. Bij kronen denken we, óf aan 
regeringskronen, óf aan overwinnaarskronen of kransen. Het laatste is hier het geval. Deze gelovigen hebben dus de loop beëindigd en 
hun kroon ontvangen. Zowel hun aantal, hun dienst, hun kleding, hun naam, als wel hun zitten op tronen met het hoofd gekranst met 
de overwinningskroon, tekent hen als opgewekte en verheerlijkte heiligen. Bovendien vertonen ze de kenmerken van priesters en 
regeerders, die in de Schrift aan de Gemeente worden toegekend. 

De oudtestamentische heiligen ook? 

Volgens velen omvat de term “en de doden in Christus zullen eerst opstaan” (1 Thess 4: 16) ook de heiligen, die voor de pinksterdag 
gestorven zijn. Zij zien in de 24 oudsten een dubbel twaalftal, waarmee zowel de oudtestamentische gelovigen als de Gemeente is 
aangegeven. Dit vindt men terug in Hebr 12: 23 waar dezelfde twee groepen worden aangeduid: “tot de Gemeente van de 
eerstgeborenen… tot de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben”. Anderen zijn van gedachten dat de 24 
oudsten alleen de Gemeente voorstellen en dat de heiligen van de oude dag – zoals tot Daniël gezegd wordt – wachten tot na de Grote 
Verdrukking, tot het “einde”, om op te staan vlak voor het duizendjarig rijk (Op 20: 4; Dan 12: 13). Hoe dit ook zij, het is voldoende dat 
we de identiteit van de 24 oudsten hebben vastgesteld, dat zij opgewekte en verheerlijkte heiligen voorstellen. 

Een belangrijke tegenwerping 

Zij die niet geloven in een opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking komen dikwijls met het volgende tegenargument: “Als 
de Gemeente vóór de Grote Verdrukking wordt opgenomen, dan had dat feit toch zeker in het boek de Openbaring vermeld moeten 
worden, maar er wordt in dit Bijbelboek met geen woord daarover gerept”. Het is altijd gevaarlijk te stellen wat naar onze gedachte 
wel of niet moet beschreven worden. De Heilige Geest is in deze soeverein. Een soortgelijk geval blijkt uit Galaten 1: 17. Hier staat dat 
de apostel Paulus na zijn bekering op weg naar Damascus deze stad heeft verlaten en zich naar Arabië heeft begeven om vervolgens 
weer via Damascus terug te keren naar zijn vertrekpunt Jeruzalem; in Handelingen 9 vindt u van dat verblijf in Arabië niets.  

Men gelooft op grond van Joh 14, 1 Thess 4 en 1 Kor 15 in een werkelijke wederkomst van de Heer, waarbij Hij de Gemeente tot Zich 
neemt, óf men gelooft het niet. Wie deze plaatsen domweg op het sterven van gelovigen toepast, zoals vroeger vaak gebeurde, is 
kennelijk niet ontvankelijk voor de betekenis van Gods Woord. Welnu, als men gelooft in de opname van de Gemeente, dan vervalt het 
hele argument dat de opneming van de gelovigen in heel het boek de Openbaring niet vermeld wordt. 

Wie de opname van de gelovigen vóór de Grote Verdrukking ontkent, omdat de Openbaring er geen weet van heeft, moet het ook 
doen met een opname na de verdrukking of op de jongste dag, want ook daar geldt precies hetzelfde van. Wie zo redeneert, vergeet 
echter dat de schrijvers van het nieuwe testament elk hun bijzondere taak hadden. Wat Paulus als een bijzondere verborgenheid 
aangaande de Gemeente was toevertrouwd, vinden we niet bij Johannes. We moeten de geschriften van beiden samenvoegen om een 
totaalbeeld te krijgen. 

Jeremia 30:7 

Welke heiligen leven dan op aarde? 

Hier voor is reeds opgemerkt dat de leer van de Opname van de Gemeente, die voorafgaat aan de Grote Verdrukking, twee 
consequenties meebrengt. Ten eerste moeten er dan tijdens de verdrukking opgewekte en verheerlijkte heiligen in de hemel zijn. We 
hebben gezien, dat de 24 oudsten, die herhaaldelijk in het boek “Openbaring” worden vermeld, hieraan volledig beantwoorden. Een 
tweede noodzakelijk gevolg is, dat de gelovigen die tijdens de verdrukkingsperiode op aarde leven, niet de kenmerken van de 
Gemeente mogen dragen. Dat houdt in: 
a. dat ze niet verbonden zijn tot één lichaam, waarin het onderscheid tussen Jood en heiden is opgeheven; 
b. dat ze geen geestelijke tempel in de Heer vormen, een geestelijk huis waar los van enige aardrijkskundige plaats of aardse tempel, 

de Vader slechts op geestelijke wijze wordt aangebeden; 
c. dat ze niet beschreven worden als de bruid van het Lam. 
We behoeven slechts de Schriftgedeelten, die spreken van de Grote Verdrukking, op dit punt te onderzoeken, om het tweede gevolg 
vast te stellen. Deze Bijbelgedeelten worden hierna kort toegelicht. 

Israël en de schare uit de volken 

Jer 30: 7 spreekt van een tijd van benauwdheid voor Jakob. Dan 12: 1, 2 handelt ook over een periode van grote benauwdheid voor het 
volk van Daniël, dus voor Israël. Matth 24: 21 en Mark 13: 19 vermelden beide de uitdrukking “Grote Verdrukking”. Ook hier maakt het 
verband duidelijk, dat het om de Joden gaat, want er is sprake van “de gruwel van de verwoesting in de heilige plaats”; van “hen die in 
Judéa zijn” en van “de sabbat”. Op 3: 10 duidt deze periode aan met de term “uur van de verzoeking” en behelst de belofte dat de 
Gemeente er voor bewaard wordt, en dus niet die verzoeking op aarde meemaakt. Op 7 spreekt weer letterlijk van “de Grote 
Verdrukking” en laat zien dat er dan twee groepen heiligen op aarde zijn namelijk 144000 verzegelden uit Israël en een grote schare uit 
de volken. Verder getuigen zowel het oude als het nieuwe testament van een toekomstig herstel van Israël, dat via deze periode van 
verdrukking en benauwdheid plaats vindt. Tenslotte laat het boek Openbaring zien, dat de gelovigen in de verdrukking een eredienst 
hebben, die verband houdt met de tempel te Jeruzalem (Op 11). 

Hiermee is aangetoond, dat ook aan het tweede noodzakelijke gevolg is voldaan: tevens zijn er aan de reeks bewijzen, die aantonen, 
dat de Gemeente vóór de Grote Verdrukking van de aarde wordt opgenomen in de hemel, twee zeer duidelijke argumenten 
toegevoegd. 
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Een kleine nuance 

In het voorgaande hebben we de tijd na de opneming van de Gemeente zonder meer de Grote Verdrukking genoemd. Dit is echter niet 
helemaal juist. De eigenlijke Grote Verdrukking begint pas nadat de antichrist zijn ware karakter openbaart en zijn masker van 
huichelarij afwerpt. Hij zal dan de Joodse eredienst aan de kant zetten en zich als God laten verheerlijken in de tempel (Matth 24: 15; 2 
Thess  2: 4). Daarmee vangt de verdrukking aan, die: 
a. een halve jaarweek (Dan 9: 27); 
b. tijd, tijden en een halve tijd (Dan 7: 25; Op 12: 14) 
c. 42 maanden (Op 11: 2; 13: 5) 
d. 1260 dagen (Op 11: 2; 12: 6); 
zal duren. 
 

De Gemeente niet in het oordeel 

Nadat de gelovigen zijn opgenomen, moeten zij openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Vaak wordt dit gelijk gesteld met 
het oordeel over de volken, dat in Matth 25: 31-46 wordt beschreven. Dat is echter niet juist. Het hemelse karakter van de Gemeente 
maakt op zichzelf al duidelijk, dat ze nooit met de volken op één lijn gesteld kan worden. 

De Gemeente is gegrondvest op Christus, de Zoon van de levende God (Matth 16: 16, 18). Door dood en opstanding heeft de Heer 
bewezen de Zoon van God te zijn (Rom  1: 4). Op Hem - als de gestorven en opgestane Heer - is de Gemeente gebouwd. Ze staat dus 
volkomen “buiten de tijd”. Ze bevindt zich als het ware al aan de andere kant van de dood op “opstandingsbodem”. We zijn met 
Christus gestorven en opgewekt. Hoe kunnen we dan voorwerpen van het oordeel zijn? Hoe zou er nog uitgemaakt kunnen worden, of 
we tot de schapen óf tot de bokken behoren? Verder hebben we een hemelse roeping (Hebr 3: 1; Fil 3: 14) en hemelse zegeningen (Ef 
1: 3). Ons burgerschap is daar (Fil 3: 20). We zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten (Ef 2: 6). Het kan dus niet anders of de 
Gemeente staat boven het oordeel. Dat zegt de Schrift ook: “Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld” (Joh 3: 18). “Voorwaar, 
voorwaar ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij gezonden heeft, heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, 
maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Joh 5: 24). Bovendien zegt God van de gelovigen: “Daarom als iemand in Christus is – een 
nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden” (2 Kor 5: 17). Die nieuwe schepping kan dus niet meer 
een voorwerp van oordeel zijn. 

Wel voor de rechterstoel 

Hoewel de Gemeente niet in het oordeel komt, wordt ze toch wel gesteld voor de rechterstoel. Er zijn twee teksten die dat zeggen: 
“Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden; want er staat geschreven: “Zo waar ik leef zegt de Heer, voor Mij 
zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan een ieder van ons rekenschap geven aan God. Laten we dan niet meer 
elkaar oordelen…” (Rom 14: 10-13). En: “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een 
ieder ontvangt wat in het lichaam gebeurd is, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Kor 5: 10). 

Zoals gezegd, mogen we deze rechterstoel van God en van Christus niet vereenzelvigen met de troon der heerlijkheid uit Matth 25. Het 
gaat om het algemeen beginsel dat ieder voor God en Christus rekenschap heeft af te leggen. En dat we dus niet elkaar hebben te 
oordelen, maar dat aan de Heer moeten overlaten. 

Ten tweede staat er niet dat we voor de rechterstoel geoordeeld worden, maar geopenbaard, d.w.z. het is niet een kwestie van 
behouden of niet behouden zijn, maar van rekenschap afleggen van ons leven als behoudenen. We worden niet GEoordeeld maar 
BEoordeeld. In deze teksten is dan ook geen sprake van scheiding in twee groepen. 

Ten derde staat er niet dat we of goed of kwaad ontvangen naar dat we goed of kwaad gedaan hebben. Een gelovige ontvangt geen 
straf, want “de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem” (Jes 53: 5). Deze beide teksten zijn gericht tot gelovigen en hebben tot 
doel ons te wijzen op onze verantwoordelijkheid, opdat we hier op aarde nauwgezet zouden leven tot eer van God. 

Met welk doel voor de rechterstoel? 

Met welk doel worden we geopenbaard? Weer twee andere schriftplaatsen werpen dat licht op: “Want ik ben mij van niets bewust, 
doch daardoor ben ik niet gerechtvaardigd, maar Hij die mij beoordeelt is de Heer. Oordeelt daarom niet voor de tijd, totdat de Heer 
komt, die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de overleggingen van de harten openbaar maken zal; en 
dan zal een ieder zijn lof ontvangen van God” (1 Kor 4: 4, 5). Dit gedeelte bevat dezelfde gedachte als Rom 14. Niet wij hebben elkaar te 
oordelen, maar God Zelf zal ons werk aan het licht brengen. Opnieuw blijkt dat het niet gaat om de kwestie van de behoudenis, want 
het doel van het openbaar worden voor de rechterstoel is het uitkeren van loon! Dan zal een ieder zijn lof hebben van God. En wat 
gebeurt er met datgene wat niet bestaan kan in het heilig licht van God? Hierover spreekt de tweede tekst, namelijk 1 Kor 3: 13-15: 
“Ieder werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat hij in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk 
is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk, dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; als iemands werk zal 
verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch als door vuur”. 

God wil niet alleen redden, maar ook loon uitkeren. Het is de Heer niet onverschillig hoe iemand behouden wordt. De rechterstoel 
dient om ons werk te beproeven. Wat niet in het licht van God kan bestaan, wordt verteerd door het vuur. Voor wat wel de toets kan 
doorstaan, ontvangen we loon. Helaas is het mogelijk, dat iemand, zoals Lot vroeger, wel zelf gered wordt, maar als het ware alleen 
met het vege lijf, als door het vuur heen. Wanneer precies dit openbaar worden van de Gemeente voor de rechterstoel plaats vindt, is 
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moeilijk te zeggen. Aangenomen wordt dat het gebeurd is als de Heer Zich de Gemeente “zonder vlek of rimpel” voorstelt. Dus direct 
na de opname! 

De Gemeente en de verschijning van de Heer 
Verschijnt de Heer alleen met de engelen? 

Dat de Heer Jezus bij zijn verschijning in heerlijkheid, om de volken te oordelen, begeleid wordt door zijn heilige engelen, zal niemand 
ontkennen. Schriftplaatsen als Matth 24: 30, 31; 25: 31 en 2 Thess 1: 7, 8 tonen dat namelijk duidelijk aan. De vraag is echter of alleen 
engelen de Heer vergezellen of dat ook verheerlijkte heiligen zijn gevolg vormen. Als de Gemeente vóór de Grote Verdrukking wordt 
opgenomen, als ze tijdens die periode in het Vaderhuis vertoeft, dan is het alleszins aannemelijk dat ook de heiligen Hem zullen 
vergezellen als Hij in heerlijkheid verschijnt en die vijanden aan zijn voeten onderwerpt. Dit wordt door de Schrift bevestigd en hierna 
toegelicht. 

Alle heiligen met Hem 

Allereerst is er het getuigenis van het oude testament. Zacharia beschrijft hoe eenmaal Jeruzalem omsingeld zal worden door de volken 
(Zach 12: 2-9; 14: 1-7). Dan zal de Heer verschijnen en tegen de vijanden van Israël ten strijde trekken, en zullen zijn voeten staan op de 
Olijfberg: “De Here, Mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem” (Zach 14: 5). In overeenstemming hiermee is het getuigenis van de 
apostel Paulus, als hij de gelovigen te Thessalonika opwekt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader “bij de komst 
van onze Heer Jezus met al zijn heiligen” (1 Thess 3: 13). 

Het is belangrijk daarbij op te merken, dat de engelen nooit “heiligen” worden genoemd. De Schrift spreekt wel van heilige engelen, 
maar met het woord “heiligen” worden geen engelen, maar gelovigen/rechtvaardigen bedoeld.  

Met Hem geopenbaard in heerlijkheid 

De Gemeente is op de meest innige wijze aan de Heer verbonden. Aan de gelovigen te Kolosse schrijft Paulus, dat wij met Christus zijn 
gestorven en opgewekt en dat ons leven met Christus verborgen is in God (Kol 2: 20; 3: 1-3). Wat ons lichaam betreft, zijn we nog op 
aarde, omdat de Heer nog een taak voor ons heeft, maar in feite horen we (al) in de hemel. De opname van de Gemeente brengt ons 
daar werkelijk. Wanneer daarna de Heer in heerlijkheid openbaar wordt, dan wordt het Hoofd met Zijn lichaam, Christus met zijn 
Gemeente openbaar, want zegt Paulus: “Wanneer Christus, ons leven, zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid” (vs. 4). Er staat dus niet dat wij na zijn verschijning, na een of ander oordeel met Hem verheerlijkt worden. Nee, 
op hetzelfde moment dat de Heer in heerlijkheid verschijnt, worden de gelovigen met Hem geopenbaard in heerlijkheid. Zo zal vervuld 
worden wat de apostel op een andere plaats schrijft: “Wanneer Hij komen zal om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en 
bewonderd te worden in allen, die geloofd hebben” (2 Thess 1: 10). 

Geroepen, uitverkorenen en getrouwen 

Gedurende de Grote Verdrukking zal er een geweldige staatkundige macht op aarde de scepter voeren. Dit machtige rijk, zowel als de 
persoon die aan het hoofd staat, worden in de bijbel aangeduid als “het beest”. Dit beest zal in de eindtijd alle macht ontvangen van 
satan, die op de aarde is geworpen. Dit God vijandige rijk zal tenslotte zo vermetel zijn ook de strijd aan te binden met Christus, die als 
Koning der koningen van de hemel verschijnt. We geven dit weer met de woorden van de Schrift: “Dezen (de koningen van de aarde) 
zijn één van zin en geven hun macht en hun gezag aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam en het Lam zal hen 
overwinnen – want het is een Heer der heren en een Koning der koningen” – en het gaat om wat er dan volgt: “en zij die met Hem zijn, 
geroepenen, uitverkorenen en getrouwen” (Op 17: 14). Als dus Christus strijdt met zijn vijanden, dan zijn de geroepenen en 
uitverkorenen en getrouwen met Hem. Hiermee worden dus geen engelen bedoeld! 

De legerscharen, die in de hemel zijn 

Op 19 geeft opnieuw een beschrijving van de eindstrijd tussen het Lam en het beest. Nadat de bruiloft van het Lam is aangekondigd, 
ziet Johannes hoe de hemel geopend wordt en de Koning der koningen en Heer der heren op het witte paard verschijnt. Ook ziet hij de 
legerscharen die in de hemel zijn en die het gevolg van Christus vormen. Johannes beschrijft deze legers als volgt: “En de legerscharen, 
die in de hemel zijn, volgen hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen” (vs. 14). 

Nu wordt ook wel van engelen gezegd, dat ze bekleed zijn met rein, blinkend lijnwaad namelijk in Op 15: 6, maar daar wordt in het 
oorspronkelijke niet precies dezelfde uitdrukking gebruikt als hier. Bovendien maakt het verband duidelijk dat hier teruggegrepen 
wordt op vers 8 van Op 19. Daar wordt van de bruid gezegd dat ze “bekleed is met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn 
de gerechtigheden van de heiligen”. Opnieuw wordt dus aangegeven dat verheerlijkte heiligen met de Heer verschijnen. 

De Gemeente en het oordeel over de levenden 

Joël 3:2 

Staat de Gemeente voor of achter de troon? 

Als de Heer Jezus op aarde verschijnt, zal Hij de volken oordelen. De vijandige legers, die de antichrist terzijde staan, worden in de slag 
bij Armageddon geoordeeld. In het dal van Josafat zal de Heer met hen in het gericht treden (Joël 3: 2). Naast dit “oorlogsoordeel” zal 
er ook een “gezeten” oordeel plaats vinden, dat dus een rechterlijk karakter draagt. Dan zal de Zoon des mensen op de troon van Zijn 
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heerlijkheid zitten (Matth 25: 31 v.v.). De grote vraag is nu welke plaats de Gemeente daarbij inneemt. Wij hebben al uiteengezet dat 
de Gemeente onmogelijk het voorwerp van deze oordelen kan zijn. Maar het blijkt ook uit de hier beschreven gerichten. Er is echter 
meer. De Heer Jezus verschijnt “om de volken tot een erfdeel te ontvangen” en “om te verpletteren met een ijzeren scepter, hen stuk 
slaan als pottenbakkerswerk” (Ps 2: 8, 9). In Op 12: 5 en 19: 15 wordt dat nog eens herhaald. Maar in Op 2: 26, 27 lezen we, dat 
hetzelfde van de overwinnaars te Thyatire wordt getuigd, namelijk. “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal 
ik macht geven over de volken; en hij zal hen weiden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik 
die macht van mijn Vader ontvangen heb”. 

Hieruit blijkt dat de Heer het oorlogsgericht uitvoert met zijn Gemeente, die door het geloof heeft overwonnen. 

De Gemeente achter de troon 

Met het oordeel voor de troon der heerlijkheid is het precies zo gesteld. De Gemeente voert ook dat oordeel met Christus uit. De 
apostel Paulus schrijft daarover aan de Korinthiërs: “Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld 
wordt geoordeeld, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet gij niet dat wij engelen zullen oordelen?” (1 
Kor 6: 1-3). En Johannes ziet in het visioen op Patmos: “En ik zag tronen en zij zaten daarop, en hen werd het oordeel gegeven” (Op 20: 
4). Reeds eerder heeft hij die tronen gezien, waarop de 24 oudsten zaten. Al zegt Johannes hier niet wie die “zij” zijn, zo kan het niet 
anders of het moeten de opgewekte en verheerlijkte heiligen zijn. Dan alleen is er harmonie tussen wat hij ziet en wat Paulus zegt. 
Vervolgens aanschouwt Johannes de martelaren van de Grote Verdrukking. Ze zijn opgestaan en hebben ook deel aan de regering van 
Christus. 

De Gemeente staat dus achter de troon, en oordeelt mee. Dit blijkt ook uit het volgende. 

Wie staan er dan voor de troon? 

De vraag blijft nu wie er dan wel vóór de troon staan. Matthëus beschrijft hen als volgt: “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in 
zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en vóór Hem zullen alle volken verzameld 
worden” (Matth 25: 31). Het gaat dus om volken of naties. Dat zijn dus noch Joden, noch de Gemeente van God. 

Bovendien maakt de maatstaf van beoordeling duidelijk dat we hier niet met twee groepen te doen hebben, maar met drie. De volken 
worden namelijk verdeeld in “schapen en bokken”, al naar gelang ze een derde groep - die als “deze mijn broeders” wordt aangeduid - 
goed of slecht hebben behandeld. Dit mag nog wel extra onderstreept worden. In de christenheid worden de broeders en de schapen 
vaak als één-en-dezelfde groep beschouwt. In dat geval zouden de schapen beoordeeld worden naar de wijze waarop ze zichzelf 
behandeld hebben. Het feit echter dat er twee verschillende namen “broeders” en “schapen” worden gebruikt, geeft aan dat er 
verschillende groepen mee worden bedoeld! De Heer zegt tot de schapen aan zijn rechterhand niet: “Voor zoveel gij dat aan één van 
de geringsten onder u gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan”; in plaats daarvan zegt Hij: “voor zoveel gij het gedaan hebt aan één van 
de geringsten van deze Mijn broeders”. En daarbij doelt Hij op een andere groep, die dichter bij Hem staat en als het ware wordt 
aangewezen. 

De maatstaf van beoordeling 

De maatstaf van beoordeling is dus de behandeling van “deze broeders”. Veronderstel dat daarmee de Gemeente bedoeld zou zijn, wie 
moeten dan de schapen voorstellen? Of omgekeerd, als de schapen de Gemeente zouden vormen, wat moeten we dan onder de 
broeders verstaan? In deze tijd waarin de Gemeente gevormd wordt, is er maar één klasse gelovigen. Iedere gelovige behoort tot de 
Gemeente en wie niet tot de Gemeente behoort, is geen gelovige. Alles wordt echter duidelijk als we bedenken dat het volk Israël na 
de Opname van de Gemeente het zendingsvolk van God wordt. Zij zullen dan vreselijk worden vervolgd door de antichrist. Wie deze 
vervolgde Israëlieten zal herbergen, doet dat met levensgevaar. Wie dan een profeet als profeet ontvangt, zal het loon van een profeet 
ontvangen. Hierbij doelen we op Matth 10: 40, 41. De beginselen die dit hoofdstuk bevat, hebben algemene geldingskracht, ook voor 
onze tijd. Maar de eigenlijke verklaring van dit hoofdstuk is, dat de twaalven daar een type zijn van het “gelovig overblijfsel” van Israël, 
dat in de tijd na de opname van de Gemeente het evangelie van het koninkrijk der hemelen zal prediken (vs. 7). Zo alleen is te verstaan 
de uitspraak: “Gij zult de steden van Israël geenszins rond zijn gekomen, voordat de Zoon des mensen zal komen” (vs. 23). 

De beloning 

Ten slotte vraagt de beloning nog onze aandacht. Deze luidt: “Komt gezegenden van mijn Vader, beërft het koninkrijk, dat u bereid is 
van de grondlegging van de wereld af” (vs. 34). Ook dit toont dat we niet te doen hebben met gelovigen, die tot de Gemeente behoren. 
Het kenmerk van de Gemeente is, dat ze uitverkoren is van vóór de grondlegging van de wereld (Ef 1: 4). Over dit verschil in uitdrukking 
mogen we niet licht heenlopen. De bestemming van de schapen daar houdt verband met hun positie op aarde tijdens het duizendjarig 
rijk en ligt dus vast vanaf de grondlegging van de aarde. De bestemming van de Gemeente gaat veel verder terug en lag al vast in de 
eeuwigheid. Ik spreek hier van de bestemming als groep voor een bepaalde tijd. Dat alle gelovigen, uit welke tijd dan ook, eenmaal het 
eeuwig leven zullen beërven, doet hieraan niets af. Zo kan ook van deze schapen gezegd worden dat ze “in het eeuwig leven zullen 
gaan” (vs. 46). Zij bezitten dat al gedurende het duizendjarig rijk hier op aarde. Dit gedeelte stemt volkomen overeen met Op 7 waar 
we de beide groepen van gelovigen namelijk uit Israël en uit de volken ook aantreffen. Voor de uitdrukking “broeders” in dit verband, 
wordt naar Micha 5: 1, 2 verwezen. 

Over de doden: Plaats van de Gemeente? 

Als het duizendjarig Messiaanse Vrederijk voorbij is, zullen hemel en aarde wegvluchten voor Hem, die op de grote witte troon zit. Dan 
moet de laatste vijand, de dood, zijn overgebleven prooi, namelijk de doden die in ongeloof gestorven zijn, teruggeven. Zij zullen vóór 
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de troon moeten verschijnen om geoordeeld te worden. Niet alleen de levende volken worden door Christus geoordeeld, maar ook de 
doden (vergelijk 1 Petr 4: 5; 2 Tim 4: 1; Hand 10: 42). We vinden in de Schrift geen directe aanwijzing, dat de Gemeente ook een 
aandeel zal hebben in het uitvoeren van dit oordeel. In Op 20: 11-15 wordt dit tenminste niet gezegd. Maar omdat de Gemeente, als 
vrouw van het Lam, zeer nauw verbonden is met Hem die het oordeel uitvoert, zal zij daarin waarschijnlijk wel een taak hebben. 
Aangenomen wordt dat het oordelen van de wereld (1 Kor 6: 3) ook dit oordeel voor de grote witte troon omvat. Volkomen zekerheid 
is daarover in de Schrift echter niet. In ieder geval is het duidelijk, dat de gelovigen die nu tot de Gemeente behoren, niet vóór deze 
troon zullen staan. Er zal zelfs geen enkele gelovige voor deze troon verschijnen, maar alleen ongelovigen, die deel hebben aan de 
opstanding ten oordeel. 

De twee opstandingen 

Het is nuttig na te gaan wat de bijbel over de opstanding zegt. Het Woord van God leert ons dat er twee opstandingen zullen zijn, die in 
karakter en in tijd verschillen, nl.: 

a.  de eerste opstanding (Op 20: 5), of wel 
-  de opstanding ten leven (Joh 5: 29); 
-  de opstanding van rechtvaardigen (Luk 14: 14; Hand 24: 15); 
-  de opstanding uit de doden (Mark 9: 10; Luk 20: 35; Hand 4: 2; Fil 3: 10, 11). 
Zij die aan deze eerste opstanding deel hebben, “leefden en heersten met Christus duizend jaren”. Zij worden welgelukzalig genoemd, 
omdat de tweede dood over hen geen macht heeft. Deze opstanding omvat (alleen) alle gelovigen. 

Van deze opstanding “tussen de doden uit” (dat is de zin van “uit de doden” opstaan) is Christus de eersteling (1 Kor 15: 23). Daarna 
volgen zij die Christus toebehoren en wel bij Zijn komst. Ze wordt afgesloten met de opwekking van de martelaren uit de Grote 
Verdrukking bij de verschijning van de Heer Jezus (Op 20: 4).Dit is een speciale opstanding, waarvoor men waardig geacht moet zijn en 
waarbij aan hen die er deel aan hebben loon wordt uitgekeerd. 

b. de opstanding ten oordeel (Joh 5: 29), of wel 
-  de opstanding van de onrechtvaardigen (Hand 24: 15); 
-  de opstanding van de overige doden (Op 20: 5). 
Voor deze opstanding behoeft men niet waardig te zijn. Men behoeft niets te doen om er deel aan te hebben. Allen die in ongeloof 
gestorven zijn, zullen opstaan, of ze willen of niet. En uitdrukkelijk wordt van hen gezegd: “zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn 
werken” (Op 20: 13). Dat betekent: de ondergang in de poel van het verderf. De doden worden volkomen rechtmatig geoordeeld; hun 
naam staat niet in het boek des levens. De vermelding van dit boek dient alleen als een stille getuige. 

De Gemeente tijdens het duizendjarig Messiaanse rijk 

1 Korintiërs 4: 1 

Haar regering met Christus 

De gedachte dat Christus nu met de ontslapen heiligen regeert, is onjuist. Als er in de Schrift sprake is van heersen, dan wordt altijd aan 
de toekomst gedacht. Nu is het nog niet de tijd van heersen en oordelen. De Korinthiërs hadden zich een oordeel over de apostel 
aangematigd en zich als het ware verheven boven anderen. Zij hadden een positie van heersen ingenomen, maar zonder de apostel en 
zijn medewerkers. Paulus wenste dat het maar de tijd mocht zijn, dat zij werkelijk heersen konden, want dan zou ook voor hem de tijd 
van regeren zijn aangebroken (1 Kor 4: 1-8). Nu is het echter nog de tijd van lijden en verdragen. Pas daarna breekt de regering aan: 
“…als wij verdragen, zullen wij ook met hem heersen” (2 Tim 2: 12). De uitspraak in Openb. 2: 26, 27 wijst op deze zelfde tijd. Deze 
tekst is niet beperkt tot ons verschijnen met Christus van de hemel, waarbij de opstandige legers van de antichrist worden verpletterd. 
Er is ook in begrepen het weiden of hoeden van de naties in de daarop volgende periode. Het woord “weiden” wijst daarop. Hetzelfde 
geldt voor het oordelen in 1 Kor 6: 2, dat meer omvat dan het oordeel over de volken. Het hele duizendjarig rijk is een periode van 
uitoefenen van rechterlijke macht. In de brief aan Laodicea vinden we opnieuw een aanwijzing dat de gelovigen met Christus regeren 
zullen. De belofte luidt: “Wie overwint, die zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met 
Mijn Vader op Zijn troon”. 

De Heer Jezus zit dus niet op Zijn troon. Luk 1: 32 is nog niet in vervulling gegaan. Hij zit met de Vader in Diens troon en heeft deel aan 
de algemene regering en onderhouding van deze wereld. Maar de eigenlijke regering in Zijn koninkrijk is nog niet begonnen. Hij zit nu 
nog aan de rechterhand van God en wacht nog totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor Zijn voeten. Als dát ogenblik 
is aangebroken, dan zullen de overwinnaars met Hem in Zijn troon zitten en deel hebben aan Zijn Messiaanse regering. 

Over de aarde heersen 

Deze regering met Christus heeft betrekking op deze aarde en niet op de nieuwe aarde. Wanneer Op 5: 10 zegt: “Zij zullen over de 
aarde heersen”, dan is dat deze aarde. Hetzelfde geldt van Op 20: 4: “Zij leefden en heersen met Christus duizend jaren”. Dat is een 
regering die voorafgaat aan de eeuwige toestand. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde nemen pas een aanvang na het oordeel van de 
doden voor de grote witte troon. De regering van Christus gaat daaraan vooraf. Er is nog een belangrijke tekst, die aantoont dat de 
regering van Christus betrekking heeft op deze aarde, namelijk Ef 1: 10: “… aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles 
wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus”. 



 

113 
 

Ook hier is geen sprake van nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Integendeel, de hemel die getuige is geweest van de opstand van satan, 
de aarde die het toneel geweest is van de verwerping van Jezus van Nazareth, zullen ook het terrein zijn van Zijn verheerlijking. Deze 
tekst geeft tevens duidelijk aan, dat er na deze bedeling nog een bedeling komen moet, waarin Christus de macht zal uitoefenen. De 
positie die wij daarin met Hem bekleden, wordt in de volgende verzen aangeduid met “mede-erfgenamen” (vers 11). In Lukas 19: 11-27 
wordt beschreven de gelijkenis van de man die heenging om een koninkrijk te ontvangen. Ook daar wordt het deel van Christus en ons 
deel aangegeven. Christus is die Man en Hij zal het koninkrijk ontvangen (vers 15). Teruggekeerd geeft Hij in dat koninkrijk een positie 
aan de getrouwen al naar dat ze gehandeld hebben: “heb gezag over tien steden”. 

Hoe we daarvan de vervulling moeten zien, laten we in het midden, maar dat de gelovigen een gezagspositie zullen innemen, blijkt er 
duidelijk uit. Eveneens dat de huidige aarde het terrein is waar dit gezag wordt uitgeoefend. 

Hij moet heersen totdat… 

Nu nog wacht Christus, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor Zijn voeten (Hebr 10: 13). Eenmaal zal Hij echter 
terugkomen om voor Israël het Koninkrijk op te richten (Hand 1: 7). Dan zal de steen, zonder mensenhanden afgehouwen, het 
statenbeeld van Nebukadnezar aan de voeten slaan en totaal vernietigen. Daarna zal die steen worden tot een grote berg die de hele 
aarde vervult (Dan 2: 35; vergelijk Dan 7). Dan zal de bede van het Onze Vader: “Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de 
aarde”, vervuld worden. Maar van dit regeren van Christus geldt ook een “totdat”…. Als de Heer Jezus verschijnt om Zijn Koninklijke 
heerschappij uit te oefenen, worden de vijanden als een voetbank voor Zijn voeten gelegd. Dan is de periode van wachten voorbij. Dat 
onderwerpen van de vijanden is maar niet het werk van een ogenblik. Daaraan komt pas een einde als de laatste vijand: “de dood”, 
onderworpen is. Zo schrijft Paulus: “Want Hij moet heersen, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand 
die teniet gedaan wordt, is “de dood” (1 Kor 15: 25). Daarna zal Hij het koninkrijk aan de Vader overgeven, wanneer alle 
tegenstrevende machten onderworpen zijn (vers 24). 

Positie en heerlijkheid van de Gemeente 
In de volheid van de tijden zal alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen gebracht worden (Ef 1: 10). De 
heerschappij van Christus omvat dus een hemelse en een aardse sfeer! Van de laatste is het herstelde Jeruzalem het middelpunt, van 
de eerste het nieuwe Jeruzalem. De profeten van het oude testament schilderen ons de heerlijkheid van het aardse gebied; de apostel 
Johannes die van de hemelse sfeer. Zijn beschrijving vinden we in Op 21: 9 - 22: 5. Dat gedeelte is namelijk niet een vervolg van 21: 8, 
maar geeft een terugblik op het duizendjarig Messiaanse Rijk, dat in hoofdstuk 20 werd aangeduid. Dit wordt nader toegelicht.  

Na de beschrijving van de val van het grote Babylon in hoofdstuk 17 en 18 volgt in hoofdstuk 19 de aankondiging van de bruiloft van 
het Lam. De bruid zelf wordt daar niet beschreven. Vervolgens wordt de hemel geopend en verschijnt Christus met Zijn legers om te 
strijden tegen het beest en de valse profeet. Deze beide worden levend in de vuurpoel geworpen en hun verbonden legers verdelgd. 
Daarna wordt satan gebonden en vangt het duizendjarig Messiaanse Rijk aan, dat begint met het oordeel over de volken. Na het 
Messiaanse Rijk wordt satan een korte tijd losgelaten. Hij weet de volken opnieuw tot opstand tegen de gezalfde van God te verleiden. 
Maar vuur uit de hemel maakt een einde aan deze laatste poging om het rijk van Christus te vernietigen. Satan wordt geworpen in de 
vuurpoel, waar het beest en de valse profeet zijn. Vervolgens vindt de opstanding ten oordeel plaats en worden de doden, die in 
ongeloof gestorven zijn, geoordeeld voor de grote witte troon. Dan heeft er echter een grote omwenteling plaats gevonden, want 
aarde en hemel zijn “weggevlucht en geen plaats werd voor hen gevonden” (Op 20: 11). De eeuwige toestand treedt dus in, dat blijkt 
ook uit hoofdstuk 21: 1: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. Daarna wordt de hemelse heerlijkheid van het nieuwe 
Jeruzalem aangegeven en daartegenover het eeuwig verblijf van de ongelovigen in de poel die van vuur en zwavel brandt. Met 
hoofdstuk 21: 8 hebben we dus wat de tijdsvolgorde betreft het einde bereikt. Hoofdstuk 21: 9 gaat dan ook niet verder met “en ik 
zag” (19: 11, 17, 19; 20: 1, 4, 11: 21-1), maar met: “En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden…”. Met andere woorden: 
hier wordt heel duidelijk een nieuw visioen ingeleid, dat niet in tijdsvolgorde op het voorgaande aansluit, maar een terugblik geeft op 
iets dat al in het kort is aangeduid.  

Terugblik waarop? 

Waar geeft dit gedeelte een terugblik op? Is het een uitgebreider beschrijving van hoofdstuk 21: 1-8 of van 20:  1-6? Anders gezegd: 
vinden we vanaf hoofdstuk 21: 9 de beschrijving van de bruid van het Lam in de eeuwigheid of tijdens het duizendjarig Messiaanse 
Rijk? Voor het laatste dient te worden gekozen. Dat de Gemeente niet door de Grote Verdrukking gaat is hiervoor reeds aangetoond. 
Met het probleem waar we nu voor staan is dat niet zo eenvoudig. Toch is er een aantal aanwijzingen, die puntsgewijs worden 
aangegeven: 

1. We weten dat de gelovigen met Christus zullen heersen en dat de bruiloft van het Lam vóór het duizendjarig Messiaanse Rijk is 
geweest (Op 19: 1). Wanneer hoofdstuk 21: 9 v.v. niet de heerlijkheid van de bruid in het duizendjarig Messiaanse Rijk zou 
schilderen, dan zouden we verder geen schriftgedeelte hebben dat ons daarover inlicht. Dat zou op zichzelf vreemd zijn. Terwijl het 
oude testament uitvoerig de heerlijkheid van het aardse Jeruzalem in het Vrederijk schildert, zou het nieuwe testament zwijgen 
over die van het hemelse! 

2. De beschrijving in hoofdstuk 21: 9 v.v. vormt een contrast met Op 17: 1 v.v. De bruid van het Lam, de heilige stad Jeruzalem, wordt 
in contrast gebracht met de grote hoer, Babylon. Deze laatste, de valse bruid, heeft op deze aarde haar “glans” verspreid en 
voorgegeven de bruidskerk van Christus te zijn. Zo goed als Christus op deze aarde, die Hem verworpen heeft, verheerlijkt zal 
worden, zo goed zal de Gemeente door deze aarde in haar glans en glorie worden gezien. Als dan de beschrijving zo duidelijk in 
contrastvorm wordt gegeven, moeten we dan ook niet aannemen dat het gaat om de plaats die beide ten opzichte van deze aarde 
innemen? 
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3. Dat Op 21: 1-9 ons in de eeuwigheid verplaatst, is duidelijk genoeg. De laatste vijand: de dood (1 Kor 15) is dan teniet gedaan en 
Christus heeft het koninkrijk aan God de Vader overgegeven. God is alles en in allen (1 Kor 15: 28). In dit gedeelte is dan ook alleen 
sprake van God. Geen enkele naam, die verband houdt met “bedelingen”, “wijzen van openbaring” of iets dergelijks wordt er aan 
toegevoegd. Bovendien vinden we geen voorstelling van Christus meer als het Lam. Maar vanaf hoofdstuk 21: 9 is dat nog wel het 
geval: namelijk de vrouw van het Lam; de twaalf apostelen van het Lam; boek des levens van het Lam; de troon van God en van het 
Lam; Heer, God, de Almachtige, enz. 

4. Hetzelfde geldt ten opzichte van de uitdrukking “mensen”. Deze algemene aanduiding vinden we in hoofdstuk 21: 3, maar in vers 
24 is sprake van “volken” en “koningen der aarde”. Al weer een aanwijzing dus dat de eeuwige toestand nog niet bereikt is. 

5. Tenslotte wordt er gesproken van de “boom des levens”, waarvan de bladeren zijn tot genezing van de volken. Hoe gezegend dat 
ook mag zijn, het houdt toch in, dat er genezing nodig is en dus de eindtoestand nog niet bereikt is. Bedenken we verder nog dat 
deze beschrijving veel gelijkenis vertoont met de profetieën van het oude testament, die terdege over het duizendjarig Messiaanse 
Rijk spreken, dan is er voldoende aanwijzing dat we vanaf Op 21: 9 tot en met 22: 5 een beschrijving hebben van de heerlijkheid 
van het nieuwe Jeruzalem tijdens het duizendjarig rijk. 

Eeuwige heerlijkheid 

Uit het voorgaande moet niet de conclusie getrokken worden dat de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem tijdens het duizendjarig rijk 
een totaal andere is dan die waarmee zij in de eeuwigheid bekleed is. Die heerlijkheid is niet tijdelijk maar eeuwig. Ze heeft de 
“heerlijkheid Gods”, zowel tijdens het duizendjarig Messiaanse Rijk als in de eeuwigheid. Vandaar dus het nauwe verband tussen de 
eerste negen verzen van hoofdstuk 21 en de rest van het hoofdstuk. Maar in het tweede gedeelte wordt haar positie en heerlijkheid 
beschreven in verband met de duizendjarige regering van Christus en niet met het oog op de eeuwigheid. Zowel het verschil als de 
overeenkomst tussen beide moeten we opmerken. 

De Gemeente in de eeuwigheid 

1 Korintiërs 15: 28 

Weinig gegevens 

Er zijn maar weinig schriftgedeelten die iets over de eeuwige toestand meedelen. In de eerste plaats is er de uitspraak van Paulus: 
“Maar wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem, die Hem alle dingen 
onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” (1 Kor 15: 28). Verder hebben we een mededeling van Petrus: “Maar wij verwachten 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Petr 3: 13). In het duizendjarig Messiaanse Rijk 
regeert de gerechtigheid, maar op de nieuwe aarde woont ze. Er zal dan geen zonde meer zijn, ten opzichte waarvan regerend en 
richtend moet worden opgetreden. Deze beide plaatsen zeggen ons niets van de Gemeente. Met de uitdrukking “naar zijn belofte” 
wijst Petrus ongetwijfeld heen naar Jes 65: 17 en 66: 12. Maar deze beide hoofdstukken helpen ons ook niet verder, want ze geven 
geen beschrijving van de eeuwige toestand. Onder verwijzing naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die God zal scheppen, 
schildert de profeet de heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem tijdens het duizendjarig Messiaanse Rijk. De beschrijving zelf bewijst 
dat overduidelijk. Zodoende zijn we geheel aangewezen op Op 20: 1-9. 

Haar bijzondere plaats gehandhaafd? 

De heerlijkheid waarmee de Gemeente, de bruid van Christus, bekleed is bezit ze al voor eeuwig. In de eerste negen verzen van Op 21 
staan de aanwijzingen dat de Gemeente in de eeuwigheid haar bijzonder karakter als bruid van het Lam zal bewaren. Hierna worden de 
argumenten genoemd: 

1. Ook in de eeuwigheid is er sprake van een hemelse en een aardse sfeer. Er worden niet alleen nieuwe hemelen gevormd, maar ook 
een nieuwe aarde. De Heer heeft beloofd de Zijnen tot Zich te nemen en in het Vaderhuis te brengen (Joh 14). Dit is de directe 
woonplaats van God. Wanneer Op 21 spreekt van een nieuwe hemel dan heeft dit zeker geen betrekking op het Vaderhuis, Dat 
behoeft niet vernieuwd te worden. We moeten hierbij teruggaan tot Gen 1: 1 - de schepping van hemel en aarde - te weten het 
geschapen heelal. Bovendien is en blijft het Vaderhuis het Vaderhuis, ook al zou het onder de nieuwe schepping vallen. Maar dit 
Vaderhuis is niet hetzelfde als de nieuwe aarde. Wat dat betreft is er dus duidelijk verschil in positie tussen hen, die de nieuwe 
aarde bevolken en zij (de Gemeente), die het Vaderhuis met de vele woningen bewonen. 

2. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem, gereed als een bruid (de Gemeente) neerdalen uit de hemel. Hoe we ons dat moeten 
voorstellen, dat de gelovigen in het Vaderhuis, als het nieuw Jeruzalem neerdalen uit de hemel, is een vraag op zichzelf, maar één 
ding is duidelijk, dat dit Jeruzalem niet vereenzelvigd wordt met de “mensen”. Het nieuwe Jeruzalem is niet alleen een woonplaats, 
een stad, want van een woonplaats alleen kan men niet zeggen dat ze gereed is als een bruid. Dit nieuw Jeruzalem omvat de 
hemelse heiligen (de Gemeente). Door dit neerdalen van het nieuw Jeruzalem wordt juist werkelijkheid dat de tabernakel van God 
bij de mensen is. Zou het nieuw Jeruzalem alle mensen omvatten en dus de wereldbevolking van de nieuwe aarde als het ware uit 
de hemel er op worden neergelaten, dan heeft de vermelding “de tabernakel van God is bij de mensen” geen enkele zin, want dan 
woonde God allang bij hen, ook voordat het nieuw Jeruzalem op aarde neerdaalde. Bovendien staat er nergens dat het Jeruzalem 
op aarde neerdaalt. Er is dus onderscheid tussen het nieuwe Jeruzalem en “de mensen”. 

3. Het nieuw Jeruzalem wordt de tabernakel van God genoemd. De uitdrukking “de tabernakel van God is bij de mensen” is niet 
hetzelfde als “God woont of tabernakelt bij de mensen”. Doordat het nieuw Jeruzalem neerdaalt, komt de tabernakel van God bij 
de mensen. De tabernakel in de woestijn is een afbeelding van “de dingen die in de hemel zijn”. Tegenover deze aardse, stoffelijke 
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tabernakel staat in het nieuwe testament de Gemeente, die “een woonplaats van God in de Geest” is (Ef 2: 21). Zo spreekt de 
tempel te Jeruzalem van de Gemeente die “een heilige tempel in de Heer” (Ef 2: 21), een geestelijk huis genoemd wordt. Niet de 
stoffelijke tabernakel of tempel is de woonplaats van God, maar deze geestelijke tempel, dit geestelijke huis is de ware tabernakel 
Gods. En in haar (in de Gemeente) zal God bij de mensen wonen. 

4. Het woord “mensen” is ook merkwaardig. Men kan het stellen tegenover “God”. God woont bij zijn schepselen, bij de mensen 
(vergelijk Ez 34: 31). Ten tweede kan men het in tegenstelling brengen met “volken” . Er staat niet: “de tabernakel van God is bij de 
volken”. De verdeeldheid in volken met hun aparte spraak, als gevolg van de zondeval, is op de nieuwe aarde weggevallen. Er is dus 
geen sprake meer van volken zoals nu nog het geval is. Er is dan slechts sprake van “mensen”. 

Kennis voor het hart 

Deze beschouwing droeg een leerstellig en bewijzend karakter. Dit met de bedoeling om eerst de leer van de gedachten van God te 
kennen; daar mag het echter niet bij blijven. God geeft ons in zijn Woord immers nooit kennis voor het hoofd alleen. Via het geestelijk 
verstand moet de aangebrachte kennis zijn invloed hebben op ons hart. 

Wanneer we de bijzondere en heerlijke plaats die de Gemeente inneemt goed beseffen, dan dienen we ons hier op aarde te gedragen 
in overeenstemming met de plaats die we straks in de heerlijkheid zullen innemen! Denk daarbij aan het bruiloftskleed waarmee de 
bruid bekleed is: blinkend, rein, fijn linnen. Dat zijn de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat kleed wordt op 
aarde gesponnen; laten we dat nooit vergeten. 

Wachter, wat is er van de nacht? 

Het is al laat op de wereldklok van God. Na de Opname van de Gemeente zal: 
a. Het gelovig overblijfsel van Israël draagster van het getuigenis van God op aarde zijn. 
b. De grote hoer, Babylon genoemd, haar macht openbaren. Dit afvallig godsdienstig getuigenis zal net zoals in de middeleeuwen 

heersen over de wereldmachten. 
c. Het hersteld Romeinse rijk zal, genezen van de dodelijke wond, geïnspireerd door de antichrist zijn antigoddelijke macht 

ontplooien.  
 
De symptomen van alle drie werpen hun schaduw inmiddels vooruit. Israël herleeft weer, zij het ook dat er tot nu toe alleen van een 
politiek herstel, en dat voor de twee stammen, sprake is. Volgens Ez 36 moet dit nationale herstel voorafgaan aan het geestelijke. Er is 
een eenheidsstreven in de christenheid, geleid door de wens tot meer invloed, tot grotere macht en om te komen tot één 
wereldreligie. Wanneer de ware Gemeente is opgenomen, zal de situatie van de middeleeuwen weer terugkeren en de “vrouw zitten 
op het beest”. De nationale grenzen in Europa vervagen. Steeds meer zijn er krachten gaande om te komen tot een globalistische 
wereldregering. Als we deze dingen voor onze ogen zien gebeuren, hoe nabij is dan de komst van de Heer om Zijn Gemeente op te 
nemen! Want de Opname gaat aan de volle openbaring van deze zaken vooraf! 

De laatste tijden, de laatste dagen 

Behalve de voornoemde uiterlijke verschijnselen, zijn er ook inwendige kenmerken. Er zal sprake zijn van misleiding (Matth 24: 4) 
Paulus schrijft over de laatste tijden (1 Tim 4: 1-3) met als kenmerk dat men zich zal overgeven aan verleidende geesten. En hij schrijft 
over de laatste dagen (2 Tim 3: 1-4) met als kenmerk onder andere de gezagscrisis en immoraliteit. Als er ooit een tijd is waarin leugen, 
misleiding en verleidende geesten de kop opstaken, dan is het onze tijd  wel. En als er ooit een tijd is geweest waarin zich een 
gezagscrisis openbaarde, gepaard met het onverbloemd schrijven over en openlijk bedrijven van immorele zaken, dan is het de periode 
van na de tweede wereldoorlog. Daarom: Laten we dus niet slapen, “zoals de anderen”, maar laten we waken en “nuchter” zijn (1 
Thess  5: 8). Uiteindelijk zijn het niet de zich afschaduwende tekenen van de tijden zijn die ons doen uitzien naar de komst van onze 
Heiland. Alleen de liefde van de Heiland, die Hij bewees door voor ons in de dood te gaan, kan ons hart in vlam zetten om uit te zien 
naar de komst van de Bruidegom. Maranatha, Heer Jezus kom spoedig. Amen! 

Paar vragen en antwoorden 
VRAAG: Ik dacht dat de hemel altijd bleef bestaan, klopt dat? 

Antwoord: 

Volgens Hebr 1:10 zijn de hemelen werken van de handen van God. Volgens Hebr 12: 27, 28 behoort de hemel tot de wankelbare 
dingen, als iets dat geschapen is. 

In 2 Pet 3: 7 lezen we dat de tegenwoordige hemelen als een schat weggelegd zijn voor het vuur. Vers 10 voegt er aan toe dat de 
hemelen met gedruis voorbijgaan. Op 20:10 zegt dat de aarde en de hemel vluchten voor het aangezicht van God en er geen plaats 
voor hen werd gevonden. Daartegenover lezen we in Op 21:1: 'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Dat vers zegt er dan nog 
bij dat de eerste hemel en de eerste aarde voorbijgegaan zijn. 

De gedachte dat de hemel, waarover Gen 1:1 spreekt zou blijven bestaan, klopt dus niet. 
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VRAAG: Dat de aarde zal vergaan weet ik, maar hoe zit dat met de hemel? De hemel is er toch eeuwig? 

Betreft: Mt 5: 18 en 24: 35 

Antwoord: 

In Gen.1: 1 is sprake van de hemel en de aarde, die door God geschapen zijn. Hemel en aarde duidt daar het heelal aan, heel de 
geschapen werkelijkheid. Welnu, die hemel en aarde zullen vergaan en daar zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor in de 
plaats komen. 

Op dit vergaan van het heelal duidt ook 2 Pet 3: 10 en Op.20: 11 en 21: 1. In die gedeelten is echter tevens sprake van de nieuwe hemel 
en die nieuwe aarde die er voor in de plaats komen. 

VRAAG: Wat wordt er met het woord 'elementen' bedoeld? Wat houdt deze tekst in? 

Betreft: 2 Petr. 3:10 

Antwoord: 

Het woord elementen kan slaan: 

a. op 'grondbeginselen'. Zo bijv. in Gal. 4:3, 9; Kol. 2:8, 20; Hebr. 5:12, maar ook 
a. op 'grondbestanddelen', dus op de stoffelijke bestanddelen in natuurkundige zin. Deze betekenis zal in 2 Petr. 3:10, 12 bedoeld zijn. 
De hemelen en de aarde gaan dan niet alleen voorbij, maar ook de bestanddelen waaruit ze opgebouwd zijn, verbranden. 
b. In de dag des Heren gaat deze schepping dus ten onder en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Het slot van het vers wordt verschillend weergeven. De Statenvertaling zegt dat de werken zullen verbranden. De NBG vert. en 
Telosuitgave geven aan dat de werken 'gevonden zullen worden'. Volgens St. Vert. zouden de werken dus door vuur geoordeeld 
worden (vgl. 1 Kor. 3:13-15). Volgens de NBG vertaling en de Telosweergave gaan de werken niet met de elementen te niet, maar 
blijven ze 'bestaan'. Daaraan kan dan de gedachte toegevoegd worden dat de mensen rekenschap van hun werken zullen hebben af te 
leggen (denk aan Openb. 20:11-15). 

VRAAG: wat is de verwachting van 2 Petr 3: 14? 

2 Petr. 3:14: 'Daar gij deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede'.  

Antwoord: 

Vers 13 geeft als antwoord op deze vraag: 'Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde' 

Andere zaken die we verwachten: aan de vorming van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde gaan echter zaken vooraf die ons in 
andere schriftgedeelten worden voorgesteld en waarnaar we mogen uitzien: 

1. dat is in de eerste plaats de terugkeer van Jezus Christus om de zijnen tot Zich te nemen waarover Joh. 14:1-3 spreekt en wat nader 
uitgewerkt wordt in 1 Thes. 4:15-18 (zie ook Fil. 3:20, 21). 
2. De verschijning van de gelovigen met de Heer. Daarover spreken teksten als: Kol. 3:4 We worden met Hem geopenbaard in 
heerlijkheid; 1 Thes. 3:13 De Heer Jezus komt dan vergezeld van alle heiligen; 2 Thes. 2:10 Hij wordt dan bewonderd in allen die geloofd 
hebben; Openb. 17:14 Bij de Heer zijn dan geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. 
3. De stichting van het duizendjarig rijk waarin we met Christus zullen regeren: Openb. 3:21 zegt dat de overwinnaars met Christus 
zullen zitten in zijn troon zoals Hij Zich na zijn hemelvaart met zijn Vader gezet heeft in Diens troon. Openb. 20:1-6 spreekt over de 
regering van Jezus Christus gedurende 1000 jaar en over het feit dat allen die deel hebben aan de eerste opstanding dan met Hem 
regeren zullen. 
Eerst na de regeringsperiode van Christus en de onderwerping van alle vijanden waarvan de dood de laatste is zal de toestand van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde ingaan. 

We hebben fantastische dingen om naar uit te zien!! 

VRAAG: Wie zullen er de nieuwe aarde bewonen? 

Betreft: Openb. 21:1-9 

Antwoord: 

Nadat de Heer teruggekomen is om de Zijnen in het Vaderhuis op te nemen (Joh. 14:1-3; 1 Thes. 4:15-18; 1 Kor. 15:51-57 en Fil. 3:20, 
21) blijken er twee groepen gelovigen op aarde te zijn: 

a. 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël; 
b. Een grote schare, die niemand tellen kan uit de volken. 
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Van deze laatste zullen velen gedood worden, degenen die het echter overleven zullen samen met het gelovig “overblijfsel uit Israël” 
de aarde tijdens het duizendjarig rijk bevolken. Zij die gestorven zijn zullen samen met de Gemeente (en de gelovigen uit de oude 
bedeling) met Christus heersen de duizend jaren (Openb. 20:1-4). Na de laatste opstand van satan (na zijn loslating) vindt het oordeel 
voor de Grote Witte Troon plaats en vervolgens worden de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geformeerd. Ten aanzien van de 
toestand dan zijn er drie meningen: 

a. degenen die tijdens het duizendjarig rijk een aardse positie innamen doen dat ook in de eeuwigheid alleen zal dan op aarde het 
onderscheid tussen Israël en de volken zijn opgeheven; 
b. als de vorige, maar met dit verschil dat het onderscheid tussen Israël en de volken ook dan zal blijven bestaan; 
c. alle gelovigen wonen dan op aarde. 

N.B. Mening c moeten we sowieso afwijzen, want de Schrift zegt duidelijk dat de Gemeente en allen die deel hebben aan de eerste 
opstanding een hemels deel hebben. Wat de Gemeente betreft wordt er gesproken van het Vaderhuis en dat bevindt zich beslist niet 
op aarde. 

Kiezen tussen a en b is moeilijk. Op grond van Jes. 66:22 neigen wij tot mening b. 

VRAAG: Komen dieren ook in de hemel?  

Antwoord: 

Als het gaat om het duizendjarig rijk dan weten we dat in die heilstijd hier op aarde dieren in vreedzame omstandigheden zullen leven 
(zie Jes 11: 6-10; 65: 25). 

Als het gaat om de toestand in de tijd van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde dan kunnen we ons voorstellen dat de aarde ook 
dan met dieren bevolkt zal zijn. We hebben daar echter geen directe gegevens over. 

Als het gaat om de hemel dan missen we helemaal concrete gegevens en lijkt dierlijk leven in de hemel niet aannemelijk. 

Indertijd heeft prof. Bettex een boekje geschreven, getiteld 'Hemelse Werkelijkheden' waarin hij op dit onderwerp ingaat en tracht aan 
te tonen dat er meer in de hemel zal zijn dan wij denken. 

 

TENSLOTTE 
Levende wateren uit Jeruzalem 

Het Joodse volk is inmiddels teruggekeerd in 1948 in Israël. Wat er zich na de tweede wereldoorlog in het Midden-Oosten heeft 
afgespeeld, is dat daardoor de voorwaarden voor de vervulling van de profetie, o.a. die van Zacharia zijn vervuld. Zacharia spreekt 
namelijk over de geschiedenis van Jeruzalem in de eindtijd, vlak voor de verschijning van Jezus Christus. Hij kondigt daarbij aan dat 
Jeruzalem zal worden tot een drinkschaal van bedwelming voor alle volken in het rond en tot een lastige steen waaraan ze zich zullen 
vertillen (Zach 12: 2-4). De Joden in het land zullen in grote benauwdheid komen; de ongelovigen onder hen zullen door zijn oordeel 
worden getroffen (Zach 13: 7-9), en de stad Jeruzalem zal door de volken worden belegerd en ingenomen. 

Over de inwoners van Jeruzalem zal de Geest van de genade en de gebeden worden uitgestort zodat ze zich met berouw zullen 
bekeren en Hem zullen aanschouwen die ze doorstoken hebben (Zach 12: 10-14). Dan zal er reiniging van hun zonden plaatsvinden 
(Zach 13: 1). De Heer Zélf zal verschijnen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en Hij zal de getrouwen onder Zijn volk verlossen 
(Zach 14: 3-7) en hun vijanden verdelgen (Zach 12: 8; 14: 3).  

In welke volgorde we deze feiten precies moeten plaatsen laten we rusten, maar de feiten op zichzelf zullen plaatsvinden. Daar staat 
het woord van God garant voor. Deze turbulente gebeurtenissen luiden het werkelijke herstel van Jeruzalem in. Dan zullen er levende 
wateren uit Jeruzalem stromen en zal de Here Jezus Christus Koning zijn over de hele aarde (Zach 14: 8,9). De legers van de volken die 
tegen Jeruzalem opgetrokken waren, zijn dan vernietigd, maar ook de volken die deze legers hebben “geleverd” zullen worden 
geoordeeld (Zach 14: 12,13). 

Eerst dan zal er vrede zijn op aarde en zullen de volken komen om het loofhuttenfeest te Jeruzalem te vieren. Het Messiaanse Rijk, het 
vrederijk ofwel het duizendjarig rijk zal dan zijn opgericht. Toch is het nog niet een volmaakt gelukzalige toestand. Er is nog sprake van 
tuchtiging van volken die ongehoorzaam zijn en die niet naar Jeruzalem trekken om de Here het loofhuttenfeest te vieren (Zach 14: 16-
21). Een soortgelijk iets treffen we ook aan in Jes 66: 17-25. Vers 17 spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar vers 18-
20 handelt over dat wat God bewerkt als een eerste stadium, en daarbij is nog sprake van dood en van vloek. 

De profetie van Zacharia eindigt met het Messiaanse Rijk en met het aardse, Joodse aspect ervan. Op21: 9 vv. onthult ons dat er ook 
een hemels, gemeentelijk aspect is. Het nieuwe Jeruzalem wordt namelijk “de bruid van het Lam” genoemd, en de stad daalt uit de 
hemel neer. De muur van de stad is gebouwd op fundamenten waarop de namen van de twaalf apostelen staan. Dat geeft het 
“gemeentelijk” aspect aan. Maar in de muur zitten poorten en daarop staan de namen van de zonen van Israël (Op 21: 12,13). Dat ziet 
op de plaats van het herstelde Israël op aarde. Tot die poorten zullen de volken en de koningen van de aarde hun heerlijkheid brengen 
(Op 21: 24-26). 
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Tot ziens in het Nieuwe Jeruzalem 

Als we de diverse schriftplaatsen vergelijken, blijkt dus dat er een gelukzalige Christusregering zal komen, maar dat pas daarna de 
eeuwige gelukzalige toestand optreedt waarbij van dood en rouw geen sprake meer is. In Op 20: 1-6 is sprake van de regering van 
Christus gedurende duizend jaar met allen die tot de eerste opstanding behoren. Pas daarna wordt er in Op 21: 1-8 gesproken over de 
eeuwige toestand. Zo ook lezen we in 1 Kor 15: 20-26 eerst over de regering van Christus, maar die gaat blijkens vers 27, 28 over in de 
uiteindelijke regering waarbij God zal zijn alles en in allen. Het nieuwe dat God schept in het Messiaanse Rijk, gaat dan over in het 
volmaakt nieuwe van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier op aarde hebben orthodoxe Joden jarenlang de heilwens geuit: 
“Volgend jaar in Jeruzalem!” Als Christenen mogen we elkaar echter toewensen: TOT ZIENS IN HET NIEUWE JERUZALEM! Laten we ons 
nu al gedragen als burgers van dat volmaakte rijk. 
 

BIJLAGE 15: WAT STAAT ER GESCHREVEN OVER DE SATAN 

 

De Bijbel is het woord van God. Vanaf pagina één t/m de laatste pagina gaat het over de Heer Jezus. De Heer Jezus die de zonde heeft 
overwonnen op het kruis van Golgotha en ieder mens wil redden voor de eeuwigheid. Dan moet je wel erkennen dat je een zondaar 
bent en redding nodig hebt. Reeds in Gen 3 wordt de val van de mens in zonde verteld en ook wat het gevolg daar van is. Ook wordt 
daar aangegeven dat dit het werk is van de boze. Van de satan. In de Bijbel is best het een en ander over het werk van de boze 
aangegeven en dat het een reële macht is. In talloze Bijbelgedeelte wordt over de satan verteld, wat zijn doel is en wat zijn einde is. In 
deze toelichting wordt geprobeerd om deze informatie te ordenen zodanig dat u daar meer over te weten kunt komen.  

Schepping en engelwezens 

De Heer Jezus is de Schepper van alles! In Kol 1: 15-17 staat dat de Heer Jezus het beeld van de onzichtbare God is, de eerstgeborene 
van de hele schepping. Want dóór Jezus Christus zijn ALLE dingen geschapen die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en 
onzichtbaar zijn; tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn dóór HEM en vóór HEM geschapen. Dus alles wat op 
aarde zichtbaar is (mensen, dieren, enz…) en alles wat onzichtbaar is in de hemelen waaronder dus ook de engelen!   

Ontstaansgeschiedenis van de satan 

De specifieke ontstaansgeschiedenis van de satan is heel expliciet beschreven in Ez 28: 13-19. Satan was in de “hof van God”; hij was als 
edelstenen. Satan was belast met de muziek in de hemel: “het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u”. Satan - ook wel 
Lucifer genoemd - was ook aangesteld als een “beschermende cherub” en mocht zich bevinden op Gods Heilige Berg. Volmaakt was 
satan in zijn wegen TOTDAT er ongerechtigheid in hem werd gevonden… In vers 17 staat dat satan vanwege zijn buitengewone 
schoonheid hoogmoedig werd en dat hij aan de wijsheid van de Almachtige gelijk wilde zijn. Dat wordt ook in Jesaja 14: 12 -15 
beschreven: “hoe bent u uit de hemel gevallen, “morgenster”, “zoon van de dageraad”! U zei in uw hart “ik zal opstijgen naar de hemel, 
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”. God kon dat uiteraard niet tolereren en 
verbande satan vervolgens uit de hemel (Heilige Berg). Ez 28: 16-17 en Jes 14: 15 vermelden heel expliciet dat God satan deed 
verdwijnen uit zijn nabijheid en satan uit de hemel heeft verwijderd.  

Satan als een “engelwezen” kan meerdere gedaanten aannemen waardoor hij ook wel de draak of de slang wordt genoemd. Het was 
immers de slang die Eva benaderde om haar te verleiden te zondigen en om tegen God op te staan. Satan liet de mens doen wat hij zelf 
als eerste had gedaan! In verschillende Bijbelgedeelten worden ook andere namen voor satan genoemd; in Ps 74: 14 wordt hij de 
“Leviathan” genoemd (T135) en in Job 9: 13 en Ps 89: 11 wordt hij “Rahab” genoemd (T143). 

Naast Satan zijn er veel meer engelen gevallen 

Naast satan zijn er meer engelen “gevallen”. Of dat gelijktijdig is geweest of daarna is verder niet duidelijk; zij vormen met satan de 
(af)godenwereld: satan en zijn demonen. Lees Matth 25: 41 waar sprake is van “satan en zijn engelen”, en Matth 12: 24-26 waar satan 
“Beëlzebul” genoemd wordt, die de aanvoerder is van de demonen. Lees ook Op 12: 7, waar sprake is van een oorlog in de hemel 
tussen de engelen van God - onder leiding van Michaël -  en de engelen van de draak - satan. Het zijn deze gevallen engelen die in Gen 
6 de “godenzonen” worden genoemd. Lees daartoe ook T16.  

In Judas vers 6 wordt aangegeven dat er engelen zijn “die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard”. Zij hebben hun eigen 
woonplaats verlaten…. Satan en de andere gevallen engelen zijn dus uit de hemel (het Vaderhuis, de Heilige Berg, de Hof van God) 
verwijderd en bevinden zich nu in de “hemelse gewesten”.  

In Lukas 10: 18 wordt vermeld dat de Heer Jezus weet wie de satan is en dat Hij er bij was dat satan uit de hemel werd verwijderd en 
dat dit met bliksem gepaard ging. Jezus reageert in dit Bijbelgedeelte op de opmerking van de uitgezonden discipelen die Hem 
vertelden dat ze zelfs demonen konden uitdrijven. In vers 20 geeft Jezus aan dat demonen - en dus ook satan - aan Hem onderworpen 
zijn! Jezus kent dus de demonen waar satan het hoofd van is en wie zijn mede-gevallen engelen zijn en zij kennen HEM. Ook geeft de 
Heer Jezus aan dat Hij feitelijk de macht over hen heeft. Dat blijkt bijvoorbeeld in Mark 5: 1-20 waar beschreven is dat Hij een legioen 
aan demonen uit een man bevrijdt. De demonen “sidderen voor Hem”; dat staat heel letterlijk in Jak 2: 19. In Mark 1: 23-25 staat de 
geschiedenis dat de Heer Jezus een man geneest van een boze geest, dus van een demonische macht. De demon zegt letterlijk “ik weet 
wie u bent, namelijk de Heilige van God”. De Heer Jezus bestraft de boze geest, die onder luid geroep de bezetene verlaat. De 
omstanders zijn dan onder de indruk dat Christus gezag heeft over onreine geesten en dat zij aan Hem gehoorzaam zijn!  

Satan komt nog wel op bezoek bij God en klaagt de mensen aan 
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In Psalm 82 wordt beschreven dat God te midden zit van de goden. Dat zijn de engelvorsten van deze wereld oftewel de gevallen 
engelen. Satan en zijn demonen bezoeken God in de hemelse gewesten als ze de mensen komen aanklagen. Lees ook T140. In Job 1: 6 
staat ook beschreven dat zonen van God, dat zijn engelen, hun opwachting maken bij God. Satan wordt daar ook bij name genoemd! 
Lees T116.  

Satan klaagt de mensen - en dan vooral de wedergeboren gelovigen - bij God aan. De Heer Jezus is echter onze advocaat! Hij zit aan de 
rechterhand van God en is onze Hogepriester voor eeuwig en pleit voor ons! Daarom zijn er ook geen dagelijkse offers meer nodig zoals 
dat wel het geval was in het oude testament. Dat staat heel mooi beschreven in Hebreeën in de hoofdstukken 7 t/m 10. Jezus’ sterven 
aan het kruis biedt ons echter het nieuwe verbond aan: Zijn offer is voor eens en voor altijd toereikend om ons van onze zonden te 
reinigen en om voor ons verzoening te doen. Zijn sterven aan het kruis is het volmaakte offer. Wanneer wij onze zonden belijden dan 
zegt God “Ik vergeef hun overtredingen en denk niet meer aan hun zonden”. Eigenlijk zegt God: “omdat de Heer Jezus is gestorven en 
opgestaan, is de schuld betaald.. mooi satan dat jij me er aan herinnert; maar Mijn Zoon Jezus heeft de prijs betaald en de schuld is 
voldaan!”  

Het aanklagen van satan merk je vaak zelf ook: hoe vaak laat hij je terugkijken naar het verleden om je aan eerdere zonden te 
herinneren. Dat doet hij om je in verwarring te brengen en het liefste bij God vandaan te trekken…. Satan heeft het immers juist op de 
uitverkorenen van God gemunt. Denk aan de tekst van Mark 13: 22. Mensen die Christus afwijzen daar hoeft satan geen energie meer 
in te steken; die zijn al in zijn macht. In 2 Kor 4: 4 staat dat satan de mensen heeft verblindt die God en het evangelie van redding in de 
Heer Jezus absoluut afwijzen; er staat namelijk “van hen, de ongelovigen (die verloren gaan), geldt dat de god van deze eeuw (satan) 
hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen 
niet zou bestralen. 

Juist wedergeboren Christenen dié zijn onderwerp van zijn aanklachten want die wil hij met alle macht alsnog bij God vandaan 
trekken… Dat engelvorsten - en dus ook satan - nog steeds mensen aanklagen staat ook heel expliciet in Op 12: 10 “satan is de 
aanklager van de broeders”. Hij doet dat dag en nacht en doet dat tot zijn laatste snik….. De broeders betreft het Joodse volk maar ook 
de rechtvaardige wedergeboren gelovigen”.  

Satan’s macht als zijnde de overste van de wereld 

Satan is weliswaar geen god; hij is wel een engelvorst en in die hoedanigheid is de satan de overste van deze wereld. Dat staat ook in 
verschillende Bijbelgedeelten. Hierin wordt satan ook wel aangeduid als de “vorst” of de “aanvoerder” van de wereld. Satan wordt ook 
bedoeld als er staat dat er overheden en machten in de wereld zijn. In de volgende Bijbelgedeelten kan je dit lezen: Joh 12: 31, Joh 14: 
30, 1 Kor 7: 31, Ef 2: 2 en Kol 2:15. 

In Deut 29: 26 staat dat God engelen gebruikt en hun toebedeeld (aanwijst voor hulp). Toebedeeld óók aan volken. De volken hebben 
God echter de rug toegekeerd en zijn andere goden/engelvorsten gaan dienen….  De volken zijn dus in de greep van de satan en zijn 
trawanten. Elk volk heeft dus zijn demonische macht…. Lees T97. In Op 16: 14 staat dat de geesten/demonen tekenen doen en uitgaan 
naar de koningen van de aarde! T396.   

Satan deelt zijn demonische machten uit aan mensen. Denk aan talloze beroemdheden die openlijk bekennen dat ze hun ziel aan de 
duivel hebben uitgeleverd… Dat hij deze macht kan uitdelen blijkt ook heel expliciet tijdens de verzoeking van de Heer Jezus in de 
woestijn; satan toont in Matth 4: 8-9 aan de Heer Jezus alle koninkrijken van de aarde en zegt dat hij die aan de Heer Jezus zal geven als 
Hij voor satan buigt en hem aanbidt. Satan heeft dus de macht om (aardse) macht uit te delen.  

In Daniël 11: 39 staat ook dat de antichrist in de periode van de 7 jarige verdrukking landen als beloning zal uitdelen aan machthebbers 
die de antichrist volgen. Satan heeft reeds nu al nagenoeg alle wereldleiders in zijn macht omdat ze immers allemaal dezelfde taal 
spreken en dezelfde agenda uitvoeren. Over agenda gesproken: op dit moment is het de satan die bijvoorbeeld achter de zogenaamde 
Agenda2030 zit. Deze zgn. Sustainable Development Goals lijken heel mooi en goed voor de mensheid. Maar Owee!! Door deze 
Agenda2030 wordt de schepping van God, waar God Zijn orde in heeft gelegd - zoals het huwelijk, de positie man-vrouw , eerlijke 
rechtspraak, de voedselwetten die Hij aan het volk van Israël gaf, eer en verheerlijking van de Heer Jezus, enz, enz.... , frontaal door de 
satan aangevallen! De Gemeente van Christus ervaart dat ook heel expliciet getuige de hele Corona-crisis die gebruikt is om Christenen 
te splijten en om de erediensten te verwoesten…. Dat nog even los van de prik-herhalingen om uiteindelijk de volledige controle over 
de gehele mensheid te verkrijgen…. maar waar de climax zal zijn in de periode van de 7 jarige verdrukking waar wedergeboren 
Christenen geen deel van uitmaken…  

De dood is het zichtbare resultaat van de zondeval 

God had de mens als eeuwig wezen geschapen. Direct na de zondeval is de dood echter in de wereld gekomen en is daarmee het 
zichtbare gevolg van de zondeval en de misleiding door de satan. De dood heeft echter niet het laatste woord! In 1 Kor 15: 20 staat 
namelijk daar dat de Heer Jezus de dood als “ eersteling” heeft overwonnen. Toen de Heer Jezus op de derde dag na Zijn kruisiging uit 
de dood opstond heeft Christus namelijk de macht van de satan - de dood - overwonnen.  

Strijd in de hemels gewesten: 

Alhoewel de Heer Jezus de eindoverwinning al heeft behaald, is de satan dus nog wel steeds de overste van de tegenwoordige wereld. 
Hij zal tot zijn laatste snik proberen om de mensen te verleiden en te misleiden. Daartoe is er een gevecht gaande in de onzichtbare 
wereld. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Met name in de brief aan Efeze maakt Paulus melding van een grote strijd die zich afspeelt 
en dat de tegenpartij bestaat uit onzichtbare machten. In Ef 6: 12 staat dat wij deze strijd ook te strijden hebben. Lees T343.   

Direct na de zondeval in Gen 3: 15 wordt deze strijd al genoemd. Lees T11. Maar behalve dat, wordt daar ook al bij aangegeven dat de 
Heer Jezus de overwinning zal behalen omdat hij de kop van de satan zal vermorzelen. De hiel van de Heer Jezus zal echter ook 
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vermorzeld worden wat verwijst naar de spijkers die door Zijn voet zijn geslagen aan het kruis. Na drie dagen is Christus opgestaan en 
heeft daarmee de macht over de dood overwonnen en satan verslagen. Satan heeft echter nog steeds tijd om de mensen te verleiden. 
Zijn tijd is echter kort en daarom nemen zijn leugens en misleidingen in alle hevigheid toe. Let op wat er heden ten dage allemaal voor 
je ogen plaatsvindt… 

Lees in Genesis ook maar eens het gedeelte waarin Jakob strijdt met een engelvorst. Dat is nader toegelicht in T46. Het is een strijd die 
satan feitelijk voert met de mensen en heel specifiek met het Joodse volk. Juist met het Joodse volk, omdat satan weet dat Jezus 
Christus daaruit zal voortkomen. Ook weet satan dat Jezus Christus als Koning zal terugkeren te midden van het Joodse volk in Gods 
stad Jeruzalem. Daarom wordt tot op de dag hevig over het bezit van Jeruzalem strijd gevoerd!! Lees Zach 12-14. 

Satan en zijn domein het dodenrijk: 

In talloze plaatsen in de Bijbel is er sprake van het rijk van de satan: het dodenrijk. In de volgende toelichtingen en Bijbelgedeelten is 
meer over de dood, het dodenrijk en de verblijfplaats van demonen te lezen: T135 Psalm 74: 14; T271 Matth 14: 25;  T143 Psalm 89; 
T360 1 Petr 3: 18-20; T364 2 Petr 2: 4; T371 Judas vers 6; T405 Op 20: 3. 

In toelichting T412 wordt het “hiernamaals” heel uitgebreid beschreven. Daarin staat zowel het paradijs als ook het dodenrijk 
beschreven. Het dodenrijk is de plaats waar satan en zijn demonen de macht over voeren. Het is ook de plek waar satan zo veel 
mogelijk mensen naar toe wil zien te krijgen. Satan wil namelijk God dwars zitten en zoveel mogelijk zielen de vernieling in helpen. Dáár 
is zijn strijd vanaf den beginne om te doen geweest. Satan wil de eer hebben die alleen de Allerhoogste toekomt als Schepper van de 
hemelen en de aarde.  

Spreuken 8 is een prachtig Bijbelgedeelte waar de Heer Jezus wordt beschreven en dat Hij al vanaf alle begin bij God de Vader was en 
dat de Heer Jezus feitelijk de hemel en de aarde heeft geschapen. Lees T154. Satan voert zijn gevecht dus met de Heer Jezus als 
Schepper. Dat gevecht dacht hij te winnen toen Christus stierf aan het kruis. Na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus gaat 
dat gevecht dus door in de hemelse gewesten. Alle middelen gebruikt satan om dat gevecht te winnen ook al weet hij dat de Heer Jezus 
aan het kruis en door Zijn opstanding de strijd heeft gewonnen. 

Satan en het eindspel 

Na de Opname van de Christenen volgt de 70e jaarweek van Daniël waarin de oordelen van God over deze zondige wereld worden 
voltrokken (T406). De wedergeboren gelovigen zijn dan echter opgenomen in de Hemel omdat zij niet vallen onder Gods toorn (1 Thess 
5: 9). De Heer Jezus heeft hun schuld aan het kruis voldaan. Aan het einde van de 7 jarige verdrukking komt de Heer Jezus terug en zal 
Hij Zijn Koningschap aanvaarden (Zach 12-14). Hij zal dan volgens 1 Kor 15: 25 al Zijn vijanden onder Zijn voeten treden. Het Messiaanse 
Vrederijk vangt dan aan. De laatste vijand die Hij tenslotte teniet zal doen is de dood. 

Na de opname en in de periode van de 7 jarige verdrukking zal de satan als engelwezen fysiek worden neergeworpen op de aarde. Dat 
is dus: vanuit de hemelse gewesten zal satan letterlijk op de aarde worden geworpen en verschijnen. Lees T387. De opgenomen 
gelovigen maken dat dus gelukkig niet mee. Helaas moet het Joodse volk dat wel ervaren en dat zal verschrikkelijk zijn. Daarom heeft 
God die periode ook gelimiteerd tot 7 jaren…. (Matth 24: 22) De geest van satan (en ook van de antichrist) is echter al wel in deze 
wereld (1 Joh 4: 3) en dat merk je vandaag de dag heel letterlijk! 

Uiteindelijk is de overwinning aan de Heer Jezus: aan het begin van het Messiaanse Rijk zal satan worden gebonden voor een periode 
van 1000 jaar. In Op 20: 1 staat dat satan zal worden vastgebonden in de afgrond; dat is het dodenrijk! Na deze 1000jr wordt satan nog 
één keer losgelaten en zal hij een oorlog tegen God beginnen om in een ultieme poging God van de troon te stoten. In Op 20: 10 staat 
dat God overwint!! en gooit satan in de hel/Gehenna. Dat is de plaats van vuur en zwavel waar dag en nacht pijn gevoeld wordt voor 
eeuwig. Satan is daar helaas niet alleen….. behalve satan is daar ook de valse profeet en de antichrist. Met hen zullen alle mensen daar 
zijn die door satan zijn misleid en die zich niet hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Daarna roept God alle overleden ongelovigen 
voor Zijn Grote Witte Troon en zal HIJ een ieder naar zijn of haar werken oordelen: Op 20: 11. 

Zorg dat je NU NOG voor de Heer Jezus kiest!  
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