Een ANDER geluid !
“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig
tot LERING, tot WEDERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING…” (2 Tim. 3:16 – SV)
“Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en
kan gebruikt worden om onderricht te geven, om
DWALINGEN en FOUTEN te WEERLEGGEN…” (2
Tim. 3:16 – NBV)

Is visie ‘OPNAME
Gemeente’ wel juist ?

Algemene noot:
1. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om
de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te
verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust
– van een andere kleur gemaakt, zodat u in één
oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
2. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn
staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed
voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
3. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is
toegestaan, mits met bronvermelding.
4. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen
zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze
website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de
studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een
winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede:
zie punt 3 hierboven.

Nieuwe opmaak: februari 2020

Deze en andere studies kunt u GRATIS
downloaden van onze website:
www.eindtijdbode.nl

2

Is visie OPname Gemeente wel juist?

Voorwoord:
Het valt mij zwaar om aan onderstaande studie te
beginnen, vanwege de wetenschap dat de inhoud
voor velen een brug te ver zal zijn. Als christenen
eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het heel moeilijk om ze ervan te overtuigen
dat het – op grond van de Bijbel – niet klopt.
(Hoewel het op zich natuurlijk goed is om standvastig te zijn, om niet – zoals staat in Efeze 4 vers 14 –
bij elke “wind van leer” heen en weer geslingerd te
worden, ofwel van mening of visie te veranderen.)
Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt,
moet je er dan “voor de lieve vrede” over zwijgen,
of moet je proberen het (zo duidelijk mogelijk) uit te
leggen in de hoop dat mensen er biddend over na
zullen gaan denken?
Ik ga voor de 2de optie en hoop zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen –
één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen
wat voor een ander duidelijk is. En, al wordt het nog
zo duidelijk mogelijk uiteengezet, voor iemand die
willens en wetens weigert het biddend te lezen
en/of te bestuderen zal het nooit duidelijk worden.
Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de
Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door
inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.
A. Klein
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HET Bijbelvers dat de “OPNAME” zou bewijzen:
Voor velen is 1 Thessalonicensen 4 vers 15-17 het
vers, het bewijs zo u wilt, voor een OPNAME. En
met OPNAME wordt dan bedoeld:
1. Een opname in de hemel
2. voordat de Grote Verdrukking op aarde plaats
zal vinden.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder het
Bijbelvers (in de Statenvertaling):
“Want dat zeggen wij u door het Woord van de
Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot
de toekomst van de Here, niet zullen voorkomen
degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf
zal met een geroep, met de stem van de archangel (= een aartsengel), en met DE BAZUIN GODS
nederdalen van de hemel; en die in Christus
gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna
WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE
HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij
altijd met de Here wezen.” (1 Thess. 4:15-17)

1.
Als 1ste punt van discussie wil ik opmerken dat het
m.i. onmogelijk is om, aan de hand van bovenstaand Bijbelvers, te zeggen dat het hier om een
gebeuren VOOR de Grote Verdrukking gaat.
Er zijn meer Bijbelteksten die over hetzelfde gebeuren lijken te gaan en die m.i. pleiten voor een ge4
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beuren NA de Grote Verdrukking. Om te beginnen
vermelden wij Matthéüs 24 vers 29-31:
“En terstond NA de verdrukking (de Grote Verdrukking – zie noot 1) van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel
niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen
worden. En dan zal in de hemel verschijnen het
teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al
de geslachten van de aarde wenen, en zullen
de Zoon des mensen zien (dus: de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met
grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT
GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de
dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de
vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot
het andere uiterste derzelve”.
Er zitten diverse overeenkomsten in de tekst van 1
Thessalonicensen 4:15-17 en Matthéüs 24:29-31,
maar ook een groot verschil: in Matthéüs 24:29
staat duidelijk vermeld dat het gebeuren plaats zal
vinden NA de (Grote) Verdrukking.
Ook 1 Korinthe 15 vers 51-52 is een Bijbeltekst die
over hetzelfde gebeuren lijkt te gaan en die m.i.
1

“Want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige

(verdrukking) niet is geweest van het begin der wereld tot

nu toe, en ook niet zijn zal” (Matth. 24:21).
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pleit voor een gebeuren NA de Grote Verdrukking.
“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: WIJ zullen wel
niet allen ontslapen, maar WIJ zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een
ogenblik, met DE LAATSTE BAZUIN; want de
bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en WIJ (degenen die levend
overgebleven zijn uit, en dus NA afloop van, de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15-17 en Matth. 24:29-31) zullen
veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52)
Ook zou ik nog in willen gaan op de bazuin uit 1
Korinthe 15 vers 51-52. Er staat duidelijk: de
LAATSTE bazuin!
Met de bazuin, die in de diverse teksten hierboven
vermeld wordt, wordt m.i. één en dezelfde gebeurtenis bedoeld, namelijk de 7de en dus laatste bazuin van Openbaring 11:15.
“En de zevende engel (met de 7de en dus laatste bazuin)
heeft GEBAZUIND, en er geschiedden grote
stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Here
(God) en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning
heersen in alle eeuwigheid”. (Openb. 11:15)
Hier in Openbaring 11 vers 15 lees je duidelijk,
dat NA deze bazuin (en de grote stemmen in de
hemel – zie de overeenkomst met 1 Thess. 4:16)
het Koninkrijk van Christus (= het 1000-jarig
Vrederijk) aanvangt.
6
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Laten wij nu ook maar eens kijken wat de Studiebijbel (zie noot 2) te zeggen heeft over het woord
bazuin.
Het Griekse zelfstandig naamwoord (vrl.) “salpigx”
betekent ‘trompet, bazuin’. … Op enkele (in de
Studiebijbel genoemde) teksten na zijn alle andere gevallen waarin over bazuin gesproken
wordt verbonden met de wederkomst van Jezus Christus. In Openbaring 8 en verder horen
we over zeven engelen met zeven bazuinen, die
gerichten over de aarde aankondigen, voorafgaand aan Zijn komst. In 1 Thessalonicensen 4:16
leert Paulus ons dat die komst zelf en de daaropvolgende opstanding van doden en verandering
van levenden aangekondigd zal worden door de
‘bazuin van God’ (vergelijk 1 Kor. 15:52, waar
Paulus de woorden ‘de laatste bazuin’ gebruikt).
Tenslotte zegt Jezus Zelf in Matthéüs 24:31 dat
Hij onmiddellijk na Zijn komst zijn engelen met
groot bazuingeluid zal uitzenden om de uitverkorenen van de hele aarde te verzamelen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat, evenals in
onze taal, het woord ‘bazuin’ gebruikt kan worden
in de zin van ‘bazuingeluid’ (zie Matth. 24:31, 1
Kor. 15:52 en 1 Thess. 4:16).
De Studiebijbel is uitgegeven door uitgeverij “In de
Ruimte” (IdR) te Soest en “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CvB) te Veenendaal. De Studiebijbel bestaat in
totaal uit 17 delen, die tussen 1986 en 2001 zijn verschenen.
2
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Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.
Ook uit hetgeen in de Studiebijbel over het woord
bazuin wordt vermeld, kunnen we opmaken dat de
teksten uit Matthéüs 24:31, 1 Korinthe 15:52 en 1
Thessalonicensen 4:16 bij elkaar horen, en dat dus
niet de ene tekst betrekking heeft op de periode
VOOR en de andere tekst betrekking heeft op de
periode NA de Grote Verdrukking!
En, als we Matthéüs 24 vers 29-31 nog eens (verkort) vermelden, zien we dat er duidelijk staat:
“En terstond NA de verdrukking (de Grote Verdrukking, zie noot 1) van die dagen, … dan zal in de
hemel verschijnen het teken van de Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten van de
aarde … de Zoon des mensen zien (dus is dit de
zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van
de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij
zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN
GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen (nl. degenen die in Christus gestorven zijn en degenen, die levend overgebleven zijn – zie 1 Thess. 4:16-17)
bijeenvergaderen …”.
Wanneer zullen de doden (de “uit de dood opgestane rechtvaardigen“ uit 1 Thess. 4:15-17) onverderfelijk opgewekt worden? Het meest logische is:
NA de Grote Verdrukking. Waarom? Omdat het
logisch is dat de mensen die tijdens de Grote Verdrukking hun leven echt aan Christus geven, en
daardoor gedood zullen worden door de antichrist
(zie het hieronder vermelde Bijbelvers), ook nog –
8
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en wel op hetzelfde moment – bij de groep van
opgestane rechtvaardigen zullen horen.
“En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het
oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord van God (de
martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), en die het
beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij
leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren
geëindigd waren. Deze is de EERSTE opstanding. Zalig en heilig is hij (of zij), die deel heeft
in de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met
Hem als koningen heersen 1000 jaren (op de
aarde – zie Openb. 5:10)”. (Openb. 20:4-6)
Dus, zoals wij duidelijk in Openbaring 20 vers 4-6
kunnen lezen, vindt de opstanding – er staat zelfs
“de EERSTE opstanding” – plaats NA de Grote
Verdrukking, want er staat “de zielen van degenen… die het beest en zijn beeld niet aanbeden
hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en hand”. Dit kunnen alleen echte gelovigen zijn die in de Grote Verdrukking de marteldood moeten ondergaan,
want vóór de Grote Verdrukking was dit beest
Is visie OPname Gemeente wel juist?
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(= de antichrist) dat aanbeden moest worden èn
het merkteken van dit beest niet aan de orde.
En, als er ook nog staat “deze is de EERSTE opstanding” dan kan er niet ook nog eens een
EERDERE opstanding geweest zijn, namelijk een
opstanding VOOR de Grote Verdrukking. En als er
– volgens het vermelde in Openbaring 20 vers 4-6
– geen opstanding van de “rechtvaardige doden”
kan hebben plaatsgehad VOOR de Grote Verdrukking, dan kan er ook niet een “verandering in een
punt des tijds” geweest zijn (volgens 1 Kor. 15:5152) van “degenen die levend overgebleven zijn tot
de komst van de Here” (volgens 1 Thess. 4:15).

Samenvatting:
Naar aanleiding van bovenstaande Bijbelteksten en
uitleg kan ikzelf niet anders dan tot de conclusie
komen dat 1 Thessalonicensen 4:15-17 slaat op de
ZICHTBARE Wederkomst van onze Here Jezus
Christus. En, uit het verband van bovenstaande
Bijbelteksten kunnen wij verstaan dat de zichtbare
Wederkomst NA de Grote Verdrukking zal plaatsvinden en VOOR de aanvang van het 1000-jarig
Vrederijk van Christus.
De opstanding van alle oprechte gelovigen die – in
de loop der eeuwen, tot aan het einde van de Grote
Verdrukking toe (zie Openb. 20:4-6) – in Christus
ontslapen (of: gestorven) zijn, vindt ook NA de Grote Verdrukking, maar VOOR het 1000-jarig Vrederijk van Christus plaats. Nergens in de Bijbel lezen we dat er zowel een opstanding van de
10
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rechtvaardigen VOOR als NA de Grote Verdrukking is.

2.
Als 2de punt van discussie wil ik het hebben over de
tekst van 1 Thessalonicensen 4:15-17 die gaat
over:
a. De Here Zelf zal … nederdalen van de hemel,
en
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken,
de Here tegemoet.
Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel (deel
8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen
heeft, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a
en b):
Vanaf dit (15de) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en
niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. (Zie noot 3) …
a. ‘Nederdalen’ (namelijk uit de hemel, vergelijk
Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en
10) moeten we letterlijk nemen, evenals het
opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel
(zie Hand. 1:9-11). …
b. Het Griekse woord “harpazomai” (= ‘gegrepen
3

Dus moet het m.i. over de periode NA de Grote Verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte
Zoon van God, kan het toch niet zo zijn dat de antichrist
nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te
voeren?
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worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge
verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie
Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen.
5:24 en 2 Kon. 2:11). …
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar
de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald
met “tegemoet” – noot AK), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en
verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie
Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst,
om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
• of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
• of dat na de ontmoeting de gemeente de
Heer begeleidt naar de aarde.
Het “eis apantēsin” pleit voor het laatste.
Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.
Het lijkt alsof de uitleggers van de Studiebijbel zelf
schijnen te twijfelen over de juistheid van hun bevinding dat het Griekse woord “eis apantēsin” pleit
voor het feit dat – na de ontmoeting in de lucht – de
gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.
Niet alleen geloof ikzelf oprecht, zoals hierboven
reeds door mij uitgewerkt is onder punt 1,
12
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• dat het gebeuren in 1 Thessalonicensen 4:15-17
slaat op de periode NA de Grote Verdrukking
(zie Matth. 24:29a), en
• dat het de zichtbare Wederkomst van Christus
is, Zijn komst op de wolken, waarbij alle oog
Hem zal zien (zie Matth. 24:29-31 en Openb.
1:7).
maar ook
• dat – na de ontmoeting in de lucht – de gemeente
de Heer begeleidt naar de aarde!!!
Voor mij is dit geen vraag meer, maar – op grond
van de Bijbel – een zeker weten! Daarom ben ik zo
blij dat ik dit nu (om precies te zijn op 24 november
2006) ook in de Studiebijbel terug vindt, vele jaren
nadat ik – in het artikel “De Wederkomst van Christus
nader bekeken” – het volgende geschreven heb:

“De opgang, (de Here tegemoet in de lucht)”
Hopelijk is het nu, na bovenstaande uitleg, duidelijk
dat met 1 Thessalonicensen 4:15-17 de zichtbare
Wederkomst van Christus bedoelt wordt. Christus
1ste komst – als baby – was van de hemel naar de
aarde, ook Zijn 2de komst – de Wederkomst – zal
van de hemel naar de aarde zijn. Er staat duidelijk
in 1 Thessalonicensen 4:16 dat de Here zal nederdalen van de hemel en dat wij, die levend
overgebleven zijn (door God “bewaard” op deze
aarde – zie Openb. 12:6 en 14), tezamen met de
opgestane rechtvaardigen Hem tegemoet zullen
gaan. En als iemand uit bijv. Australië naar mij toekomt en ik hem of haar tegemoet ga, dan betekent
Is visie OPname Gemeente wel juist?
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dit dat hij of zij naar mij – in dit geval Nederland –
toe komt. Als de Here dus nederdaalt van de hemel
en wij Hem tegemoet gaan betekent dit dat Hij met
ons mee gaat naar de aarde. Dit kunnen wij ook
bevestigt zien in de volgende Bijbelteksten:
Openbaring 5 vers 10:
“... en wij zullen als koningen heersen OP DE
AARDE!”
Wanneer? Antwoord uit Openbaring 20 vers 4:
“... en zij leefden en heersten als koningen met
Christus, de 1000 jaren (= het 1000-jarig Vrederijk, op
aarde)”.
Zie ook nog Openbaring 11 vers 15:
“En de zevende engel (met de 7de en dus laatste bazuin)
heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: DE KONINKRIJKEN
VAN DE WERELD zijn geworden van onze Here
(God) en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning
heersen (over deze koninkrijken van de wereld; dus OP
DE AARDE) in alle eeuwigheid (zie noot 4).”
Voor zover het gedeelte uit:
“De Wederkomst van Christus nader bekeken”

4

Eerst in het 1000-jarig Vrederijk (op aarde) en daarna in
de NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde.

14
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Als er geen “OPNAME” is, moeten we dan door
de Grote Verdrukking?
Betekent bovenstaande nu dat er geen “opname”
vóór de Grote Verdrukking te verwachten is voor
de Gemeente of, beter gezegd, voor hen die werkelijk (= volgens Gods maatstaf) behoren tot het Lichaam van Christus? Nu, als u vast wilt houden
aan bovenstaande OPNAME, en dan vooral “een
opname in de hemel” vóór de Grote Verdrukking,
dan zou ik moeten zeggen: NEEN. (Hoewel er in
Openbaring 12:5 wel een tekst is over de mannelijke zoon die wordt “weggerukt tot God en Zijn
troon”. Je kan met zekerheid zeggen dat het hier
letterlijk gaat om een opname in de hemel, en
ook dat deze plaatsvindt vóór de Grote Verdrukking. Maar, omdat dat weer een studie op zich is,
hoop ik hier t.z.t. een aparte studie aan te wijden
met de titel: “Een ANDER geluid! – Wie is de mannelijke zoon uit Openbaring 12?”)
Maar gelukkig staat er in de Bijbel wel iets over een
“WEGNAME”.
Een belangrijke, voor de wereld ONzichtbare, gebeurtenis is de zgn. “wegname”, waarmee de bewaring in de woestijn volgens Openbaring 12 vers
6 en 14 bedoeld wordt.
Openbaring 12 vers 6:
“En de VROUW (zie NOOT hieronder) vluchtte in de
woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van
God bereid, opdat zij haar daar zouden voeden
Is visie OPname Gemeente wel juist?
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1260 dagen (= 3½ jaar)”.
Openbaring 12 vers 14:
“En de VROUW (zie NOOT hieronder) zijn gegeven
twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou
vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid – zie vers 6 hierboven) alwaar zij gevoed wordt
een tijd (= 1 jaar), en tijden (= 2 jaar) en een halve
tijd (= ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht
van de slang (= de satan, dan ten volle werkend in de antichrist).
NOOT:
1. Het is wel belangrijk dat u echt WEET wie deze
VROUW uit Openbaring 12 is. Dit is uiteengezet
in de studie “Een ANDER geluid! – Wie is de
VROUW uit Openbaring 12 ?” Ik raad u aan om
eerst deze (korte) studie te bestuderen, omdat u
anders misschien de draad kwijtraakt vanwege
begrippen en uitleg die u (waarschijnlijk) niet
gewend bent!
2. Na het bestuderen van bovengenoemde studie
kunt u het wellicht met het volgende eens zijn:
Hier in Openbaring 12 wordt er met de VROUW
“de Bruid van het Lam, d.i. de VROUW van Jezus Christus” bedoeld (zie ook Openb. 19:7-9),
omdat de Bruiloft reeds heeft plaatsgevonden!
3. In Openbaring 19 vers 7 staat: “Laat ons blijde
zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de Bruiloft van het Lam is
16
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gekomen, en Zijn VROUW heeft zichzelf bereid”. 5
5

In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 19 vers 7: In
het Oude Testament wordt de verhouding van de Here
God met Zijn volk beschreven als een huwelijksverhouding: God is de Bruidegom of Echtgenoot van Israël,
Israël de bruid of de vrouw van God (zie Jes. 54:5-8,
Ezech. 16:6-14 en Hos. 2:18-19). Daarmee wordt de
intieme gemeenschap tot uitdrukking gebracht die er is
tussen God en Zijn volk. In het Nieuwe Testament wordt
deze beeldspraak betrokken op Christus en Zijn Gemeente (zie Mark. 2:19, Joh. 3:29, 2 Kor. 11:2, Ef. 5:25
en 32; vergelijk ook Matth. 22:1-14 en 25:1-13). Verder
wordt Christus elders in het boek Openbaring (“arnion” in
5:6, 8, 12, 13 enz.) en in Johannes (“amnos” in 1:29 en
36) aangeduid als het Lam. Deze beelden komen samen
in de op het eerste gezicht merkwaardige beeldspraak
van “de bruiloft van het Lam”. Vooruitlopend op wat
komen gaat (zie commentaar bij vers 6), wordt gezegd
dat deze bruiloft nu ‘gekomen is’: het moment waarnaar de gelovigen al zo lang hebben uitgezien is daar! …
De aanduiding ‘vrouw’ (het Griekse woord ‘gunē’)
wordt hier, net als in Openbaring 21:9 (vergelijk Matth.
1:20), gebruikt in de zin van ‘aanstaande echtgenote’.
Ter voorbereiding op de bruiloft heeft de bruid (de Gemeente van Christus) zichzelf gereedgemaakt, zodat zij
op gepaste wijze voor haar Bruidegom (Christus) kan
verschijnen.
Het Griekse woord ‘gunē’ (of ‘gunaikos, gunaika of
gunaiki’) wordt ook gebruikt in Openbaring 12:1, 5-6, 1317, waar het m.i. de betekenis heeft van gehuwde
vrouw. Voorheen was het: de bruid van het Lam, en nu –
Is visie OPname Gemeente wel juist?
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4. In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12
vers 1, die ook over deze VROUW gaat:
Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op
aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie
3255 het Griekse woord “ouranos”) een ‘groot
teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie
3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het
ware wordt geprojecteerd op het hemeldoek.
Het beeld doet enigszins denken aan de droom
van Jozef (zie Gen. 37:9). De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur
(vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de zon (vergelijk Ps. 104:2) en de
maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als
iemand die zich in een bijzonder verheven
positie, een ereplaats, bevindt. Gekroond
met 12 sterren, een teken van koninklijke
waardigheid… Het is ONwaarschijnlijk dat we
hier concreet hebben te denken aan Maria, de
moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur of als
moeder van de gelovigen voorgesteld. In de
openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, verheerlijkte gestalte…
na het huwelijk – de VROUW van het Lam, d.i. Christus.
En dit gebeuren vind m.i. plaats vlak voor aanvang van
de Grote Verdrukking! Reden waarom de draak (zie
Openb. 12:3-4, 7-17), d.i. de antichrist, deze vrouw wil
vernietigen! (noot AK)

18
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Deze “bewaring” of “wegname” (volgens Openbaring 12:6 en 14) zal vlak NA het begin van de Grote
Verdrukking plaatsvinden. Een korte periode van de
Verdrukking, namelijk de eerste fase (vermoedelijk
een periode van 30 dagen – zie het schema hieronder), zal deze Vrouw (die de Bruid van Christus,
het Lam, was VOOR de Bruiloft, maar de Vrouw
van het Lam is NA de Bruiloft) ook moeten meemaken, zie Openbaring 12:3-4, 13-16.
***************************************************

De verschillende tijdsperioden met betrekking
tot de Grote Verdrukking

Is visie OPname Gemeente wel juist?
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a. 1278 dagen = 42 maanden
“het vertreden van de heilige stad door de heidenen” (zie
Openb. 11:2)
b. 1260 dagen
“het profeteren van de twee getuigen” (zie Openb. 11:3)
c. 1260 dagen
“bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn” (zie
Openb. 12:6)
d. 1278 dagen = 42 maanden
“van het regime van de antichrist” (zie Openb. 13:5)
e. 1290 dagen
“het gedurig offer weg“ (zie Dan. 12:11)
f. 1335 dagen
“zalig wie daaraan geraken“ (zie Dan. 12:12)
g. 152 dagen = 5 maanden
“gepijnigd worden / de mensen beschadigen” (zie Openb.
9:5+10)
Uit: “Dingen die haast geschieden moeten”.
Een systematische verklaring van het boek Openbaring.
H. Siliakus

***************************************************

Voor degenen die nog steeds twijfelen over bovenstaande uitleg van de VROUW, of degenen die het
er pertinent mee oneens zijn: Zelfs de periode van
3½ jaar, waarin de antichrist regeert tijdens de
Grote Verdrukking, staat er in Openbaring 12
vers 6 en 14 als tijd bij genoemd!
Sommigen hebben het, naar aanleiding van de
laatste jaarweek van Daniël, over 7 jaar Grote Verdrukking. Anderen hebben het over in totaal 7 jaar:
namelijk de 1ste 3½ jaar waarin de antichrist al wel
regeert, maar de (meeste) mensen hem nog zullen
zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias
(de wereldleider die veel problemen in de wereld
20
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lijkt op te kunnen lossen), waarop de 2de 3½ jaar
volgen waarin de antichrist zijn ware gezicht laat
zien, waardoor het in wezen dus ook echt 3½ jaar
Grote Verdrukking zal zijn, al regeert de antichrist
in totaal dus wel 7 jaar.
Maar als we de Bijbeltekst uit Daniël 9 vers 27 goed
bestuderen – vandaar de (korte) uitleg tussen haakjes – klopt het heel precies.
Daniël 9 vers 27, de laatste (jaar)week:
“En hij (= de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest – zie
noot 6) zal velen het verbond versterken (nl. door
wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie noot
7
) een week; en in de helft van de week (dus na
Maleáchi 3 vers 1: “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode,
uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die voor Mijn aangezicht
de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige
Geest) tot Zijn tempel (= tot Zijn geestelijke “vaten” – die wij
behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de
Engel van het (Bloed)verbond aan Dewelke gij lust hebt
(= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der heirscharen (=
God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelenmachten en menselijke geestelijke strijders).”
7 Joël 2 vers 23: “En gij, kinderen van Sion (beeld van de
Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), juicht
6

en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de
Leraar ter gerechtigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en
Is visie OPname Gemeente wel juist?
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3½ jaar) zal hij het slachtoffer (beeld van aanvaarding
van en deelname aan [zie noot 8] het offer van Gods Lam op
Golgotha – zie noot 9) en het spijsoffer (beeld van de
geestelijke spijze, nl. de gezalfde woordbediening waardoor
velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot
diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen
Late Regen, zoals voorheen (zoals in de apostolische tijd).”
(NBG-vertaling)

2 Korinthe 4:10-11: “Te allen tijde het sterven van
Jezus in het lichaam omdragende (= bereid zijn om af te
sterven aan het oude, zondige leven) opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.
Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood
overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus:
reeds hier op aarde) openbare.” (NBG)
9 Alleen door het geloof in – en het aanvaarden van – het
offer van Zijn leven kunnen wij behouden worden, want
het is Zijn bloed dat ons reinigt (zie o.a. Matth. 26:28,
Joh. 6:47-58, Rom. 3:21-25, 5:9, 1 Joh. 1:7). Zonder
bloedstorting – of zonder geloof in het offer van Zijn
bloedstorting – is er geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22,
maar ook de verzen 11-15).
Conclusie: Deze zgn. genadetijd – de tijd dat we, door
geloof in het offer van Christus, behouden kunnen
worden – houdt dus op NA de eerste helft van de
laatste jaarweek van Daniël 9 vers 27.
8

• De vraag die (terecht) gesteld is: “Zijn er dan geen
mensen meer die tot geloof kunnen komen tijdens de
Grote Verdrukking”, zal worden beantwoord aan het
eind van dit artikel (zie bijlage 1).

22
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ophouden (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen [zie noot 10], waarna de
Bruid wordt weggenomen en de Grote Verdrukking, die ook
3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint), en over de
gruwelijke vleugel (= de valse, antichristelijke kerk en
ook de zgn. naam-christenen – zie Openb. 17 – de zgn. “grote hoer”) zal een verwoester (= de antichrist) zijn,
ook tot de voleinding (van deze wereld) toe, die
vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden
over de verwoeste”.
*******
Er zal ook nog een grote groep (namelijk: “ontelbaar” – zie Openb. 7:9, 14) van allerlei (waaronder
ook vele oprechte) gelovigen zijn die de Grote Verdrukking, dit is de periode van 3½ jaar dat de antichrist zal regeren over deze aarde, in al zijn verschrikking mee moeten maken. ALLE oprechte
gelovigen zullen – als zij tenminste standhouden in
hun geloof in Jezus Christus en dus het merkteken
en de aanbidding van het beest weigeren – gedood
worden door onthoofding (zie Openb. 20:4). Dit zijn
alle oprechte gelovigen die niet gereed waren bij de
“wegname” van de Bruidsgemeente. Zie Openbaring 12:17 en Hooglied 8:8 (zie noot 10). Hiermee
Openbaring 12 vers 17: “En de draak vergrimde op de
vrouw (de Bruid van het Lam van God), en ging heen om
krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die
(weliswaar) de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben (maar nog niet tot de
geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn).
10
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worden alle oprechte gelovigen bedoeld, die nog
niet tot de volmaaktheid (of geestelijke volwassenheid) in Christus zijn gekomen ten tijde van de
“wegname”, het zgn. “dwaze maagden” deel (zie
Matth. 25:1-13).
Wel zou ik nog willen vermelden dat, natuurlijk,
ALLE oprechte gelovigen, van ALLE eeuwen (de
nog levenden en de opgestanen), er bij zullen zijn
als Christus zichtbaar Wederkomt op de wolken.
ALLE oprecht gelovigen zullen dan voor EEUWIG
met Hem zijn. Eerst in het 1000-jarig Vrederijk en
daarna in de NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde. Maar, dit moeten wij goed beseffen, deze zichtbare komst is NA de Grote Verdrukking. De groep
van christenen die ook werkelijk gereed en dus
“met Hem” zullen zijn bij Zijn ONzichtbare, en dus
Hooglied 8 vers 8a (NBG): “Wij hebben een jonge zuster,
die nog geen borsten heeft”, beeld van hen die geestelijk nog NIET volwassen (of NIET volmaakt) zijn. Dezelfde
groep als “de overigen van haar zaad “ uit Openbaring
12:17. Ook is het dezelfde groep als de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13.
• Tevens zien we dan het verschil met Jesaja 66:11,
waar het gaat over de ware geestelijke spijze die de
Bruid uitdeelt. Dit komt door de “rijke, volle borsten”,
beeld en teken van de geestelijke volwassenheid (of
volmaaktheid) van de Bruid. Vergelijk dit o.a. met: “Ik
(= de Bruid) ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen (= in de ogen van de Bruidegom) als één, die vrede vindt” (Hooglied 8:10, SV).

24
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verborgen komst, zal duidelijk (veel) kleiner zijn dan
de meeste denken (zie nogmaals noot 11). Want
van alle christenen die Hem ook werkelijk spoedig
verwachten (de 10 maagden van Matth. 25:1-13,
zie noot 11), zullen alleen zij die (geestelijk gezien)
gereed, en dus zonder vlek en rimpel zijn, hierbij
zijn; namelijk de WIJZE maagden. De helft van
deze 10 maagden, namelijk de zgn. “dwaze maagden”, zullen in de Grote Verdrukking terechtkomen,
evenals alle andere gelovigen die Zijn Wederkomst
nog niet op korte termijn verwachten.

In het kort: de onderwijzing aangaande de zgn.
“WEGNAME”
In het kort vermelden wij hier nog de verschillende
fasen van de eindtijdgebeurtenissen volgens de
onderwijzing van de zgn. “WEGNAME”.
Als u er meer over wilt weten kunnen wij u aanraden om de diverse studies, aanbevolen in de voetnoten, te bestuderen. De studies zijn GRATIS te
downloaden via onze website: www.eindtijdbode.nl
Of zie (ook) ons schema “eindtijdscenario” hiervan
(met plaatjes).

11

Zie eventueel onze studie:
“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”
Is visie OPname Gemeente wel juist?
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Fase
1

Problemen in de wereld nemen toe.
(zie noot 12)

Denk aan problemen op het gebied van het
milieu en allerlei natuurrampen, maar ook
allerlei (toenemende) problemen van economische, politieke en geestelijke aard.
Fase
2

Geestelijke toebereiding van de Bruid. (zie
noot 13)

De Bruid wordt – in de geest – gelijkvormig
gemaakt aan haar Bruidegom. Eerst nog
verborgen. Later wordt het voor anderen
‘merkbaar en zichtbaar’. (Dit is pas echt:

Zie eventueel onze studies: “God gaat in de eindtijd de
Gemeente/Kerk en de wereld schudden”
“De Dag van JaHWeH…”
“De 7 donderslagen van Openbaring 10:3”
12

13

Zie eventueel onze studies:
“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden…”
“De overwinnaars…”
“De volmaaktheid in Christus…”
“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft…”
“Heiligmaking”
“Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk…”
“Wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben”
“LUKAS: Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”.
NOOT: “De geestelijke toebereiding van de Bruid” wordt
m.i. bij de m.i. onjuiste onderwijzing van “de opname van
de Gemeente” NIET geleerd en/of gelooft.

26
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Deelname aan het Avondmaal van de
Bruiloft van het Lam (zie noot 14) – zie
Openb. 19:9 uit de Statenvertaling! Waarmee bedoeld wordt: Bereid zijn om VOLKOMEN af te sterven aan al het oude en
zondige in ons hart en leven!).
Net zoals wij niet met een ‘ongelijk juk’
moeten trouwen, geldt dit nog meer voor
Christus. Lees Openbaring 19:7b-9 en Efeze 5:26-27.
Fase
3

Fase
4

Oorlog van Gog en Magog. (zie noot 15)
Lees Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39. (Met
Gog, Magog, Mesech en Tubal worden o.i.
Rusland en/of China en/of Noord-Korea
en/of Iran bedoelt. En met Scheba, Dedan,
de kooplieden van Tarsis en al hun jonge
leeuwen worden alle ‘christelijke’ landen
bedoeld.)

Er komt een “grote man” (of vrouw) op het
wereldtoneel, die als wereldleider veel problemen lijkt te kunnen oplossen.
Zie verdere uitleg bij Fase 6 en 7.

Fase
5

De spade-regen-opwekking begint.
(zie noot 16)

14

Zie eventueel onze studie:
“Geroepen tot het Avondmaal vd Bruiloft van het Lam”.
15

Zie eventueel onze studie:
“De Russische opmars; de oorlog van Gog en Magog“.
16 Zie eventueel onze studie:
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Door de uitstorting en inwerking van de
Heilige Geest in (het hart en leven van) de
Bruid, zal er een grote opwekking komen,
die zal resulteren in een grote oogst van
zielen (zie Joël 2:23b en 28-29).
Fase
5a

De Bruiloft van het Lam
Vlak voor de Grote Verdrukking komt Jezus
ONzichtbaar Weder voor Zijn Bruid, om
haar – in de Geest – te huwen. Het huwelijk
van Christus en de Bruid/Bruidsgemeente
wordt namelijk genoemd “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). (zie noot 17)

“De werkingen van de Geest in de eindtijd”.
NOOT: “De spade-regen-opwekking” wordt m.i. bij de
onderwijzing van “de opname v/d Gemeente” NIET geleerd en/of gelooft.
17 Als u hier meer over wilt weten kunnen wij u de volgende studie (o.a. hoofdstuk 8) aanbevelen: “Dingen die
haast geschieden moeten – Een systematische verklaring van het boek Openbaring”.
Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze
aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan
een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid)
wordt dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden)
zwanger (zie Openb. 12:2) van de geestelijke zonen,
de 144.000 (die – in geestelijke zin – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van
de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de
geest) met haar Bruidegom. In het natuurlijke leven
wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een
baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest
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Fase
6

Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van eerdergenoemde wereldleider die
vrede in de wereld lijkt te brengen.
Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn,
waarin de antichrist al wel regeert, maar de
meeste mensen hem nog zullen zien als de
(weliswaar valse) vredevorst of messias,
als de wereldleider die veel problemen in
de wereld lijkt op te kunnen lossen. Hierop
zal de 2de periode van 3½ jaar volgen (zie
Fase 7) waarin de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het
is vrede, en zonder gevaar; dan zal een
haastig verderf hun overkomen…” (zie 1
Thess. 5:3).

Fase
7

Aanvang van de Grote Verdrukking van 3½
jaar.

in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de
mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het
Lichaam van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als
bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods –
zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een
zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar
deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) in de
status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon.
Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid”
van Christus. (noot AK)
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De eerder genoemde wereldleider wordt nu
GEHEEL door satan in bezit genomen en
zo gemaakt tot de ZEER WREDE wereldleider, de antichrist (de tegenstander van
Christus en christenen). En dit zal duidelijk merkbaar worden voor alle oprechte
christenen. Zij zullen vervolgt (en velen
zelfs gedood) worden. Maar… God komt
velen van hen te hulp. Zie de volgende
fase.
(Met de Joden/Israëlieten heeft God een
ander plan – zie Fase 7c)
Fase
7a

OPNAME van de 144.000 en WEGNAME van
de Bruid. (zie noot 18)
Vlak na aanvang van de Grote Verdrukking
wordt de mannelijke zoon, de 144.000 uit
de 12 stammen van Israël (zie noot 19), opgenomen in de hemel (zie Openb. 12:4b-5).
Weer vlak daarna zal de Bruid worden
weggevoerd – de zgn. WEGNAME – naar
de woestijn, waar zij door God bewaard en
gevoed wordt voor 1260 dagen (zie Openb.

NOOT: “De OPNAME van de 144.000” wordt m.i. bij
de onderwijzing van “de opname” soms WEL geleerd,
maar “de WEGNAME van de Bruid” wordt bij de onderwijzing van “de opname” NIET geleerd en/of gelooft.
19 Zie eventueel onze studie:
“Gij, volk van Israël, ontwaak”
18
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12:6 en 14).
Fase
7b

Martelaarsdood van de overgebleven christenen tijdens 3½ jarige Grote
Verdrukking.
Christenen (de zgn. voorhofschristenen –
zie Openb. 11:1-2) die NIET bij de WEGNAME van de Bruid waren, zij die – vanwege ‘tekortkomingen / onvolmaaktheden in
het geestelijke’ (zie noot 20) – NIET tot de
Bruid van Christus behoren, zullen – als zij
het teken van het beest (blijven) weigeren –
de martelaarsdood moeten sterven, tijdens
het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. De
42 maanden (of 3½ jaar of 1278 dagen)
van Openbaring 11:2.

Fase
7c

De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb.
11:3-12).
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de
periode van de resterende 3½ jarige Grote
Verdrukking – 2 speciale getuigen, door

20

Zij die in geestelijke zin niet voldoen aan o.a. Efeze
5:27 “…Een Gemeente, die (geestelijk gezien) geen vlek of
rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn
en onberispelijk” en Openb. 19:7 “…Zijn vrouw (de Bruid)
heeft zichzelf (toe)bereid”.
• Zie eventueel op onze website de studie:
“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen
lotsbestemmingen in de eindtijd”
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God persoonlijk gezonden (vermoedelijk
Mozes en Elia), waardoor vele Joden/ Israelieten tot het ware geloof in Jezus Christus, DE Messias, zullen komen.
Fase
7d

Fase
8

Het teken van het beest.
Alle andere mensen in deze Grote Verdrukking zullen het teken van het beest aannemen, waardoor zij bezeten (= volledig in
bezit genomen) worden door de antichrist.
Dit is ONomkeerbaar: Voor hen die het
teken van het beest hebben aangenomen is
dus GEEN bekering meer mogelijk.

Christus komt – zichtbaar voor alle mensen –
terug (zie noot 21) naar de aarde met zijn
144.000 strijders.
➢
➢
➢

Deze wederkomst luid het einde in van
de Grote Verdrukking.
Gestorven christenen van alle eeuwen
(en de Oudtestamentische gelovigen)
worden opgewekt uit de dood.
De Bruid – die tot op dit moment nog
levend bewaard werd op deze aarde
(zie noot 22) – wordt nu, samen met de
opgestane doden, veranderd in een

21

Zie eventueel onze studie:
“De Wederkomst van Christus nader bekeken”.
22 “…Wij (= de Bruid), die levend overblijven zullen (op
deze aarde) tot de (zichtbare) wederkomst van de Here..”
(zie 1 Thess. 4:15).
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punt des tijds (zie 1 Thess. 4:14-17).
Fase
9

Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan. (zie
noot 23)

23

Tijdens het 1000-jarige Rijk zal de aarde alleen maar
worden bewoond door KINDEREN GODS, en deze zullen ALLEN OPSTANDINGSLICHAMEN ontvangen hebben. ALLE ANDERE (ongelovige, goddeloze) MENSEN
zijn gedood bij de zichtbare Wederkomst van de Here
Jezus Christus (zie Openb 14:9-11, 19:21). Geen vlees
en bloed zal het Koninkrijk des Heren en dus ook niet
het 1000-jarig Rijk beërven (zie 1 Kor. 15:50).
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal er een LIEFDESHEERSCHAPPIJ zijn, net zoals een (goede) moeder, in
liefde, zal "HEERSEN" over haar kinderen maar hen
tegelijkertijd ook "DIENT". Zie Jesaja 32:1, Psalm 45:17,
Matthéüs 23:11, Markus 9:35; Lukas 19:16-19, 1 Petrus
2:9, Openbaring 1:6, 5:10, 20:4.
Er zullen dan PRIESTER-KONINGEN zijn, die met Christus zullen heersen in LIEFDE (Christus als de "Koning
der koningen" en als de "Heer der heren") en kinderen
Gods over wie die heerschappij zal worden gevoerd. (Er
zijn namelijk GEKROONDEN en ONGEKROONDEN in
dit Koninkrijk van God.)
Christus zal de KONING DER AARDE zijn (zie Ps. 2:6-8,
45:2-9, Jes. 9:5-6, 32:1, Jer. 23:5b-6, Zach. 14:9).
Hij zal Zijn troon delen met Zijn KONINGIN: met hen die,
door genade, OP AARDE, in het laatst der dagen, de
status van VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS hebben
bereikt (zie Ps. 45:10-16, Openb. 3:21, 14:1-5).
Ook zijn er klimatologische veranderingen. Daarom wordt
de aarde nu reeds – o.a. door, steeds in omvang toenemende, cataclysmen – voorbereid voor haar nieuwe taak
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Tijdens dit 1000-jarig Vrederijk van God
worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: zowel zij die ‘met de
hakken over de sloot’ het Koninkrijk van
God zullen binnengaan, alsook de zgn.
heiligen van alle eeuwen, tot en met de
volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit.
In de Bijbel staat duidelijk dat “geen vlees
en bloed” dit Koninkrijk van God zal (kunnen) beërven. Dus geen bekeringen tijdens
het 1000-jarig Rijk. Trouwens, alle nog
levende goddeloze mensen – zij die het
teken van het beest hebben aangenomen –
worden door Jezus en de zijnen (de
144.000) gedood bij Zijn wederkomst (zie
Openb. 19:11-21).

tijdens het 1000-jarige Rijk van Christus. Immers, de
natuur zal ten tijde van dit 1000-jarig Rijk ingrijpend veranderd zijn (zie Zach. 14:6-7, Jes. 30:26).
JERUZALEM zal de HOOFDSTAD VAN DE WERELD
worden (zie Jer. 31:38-40, Jes. 62:1-7, Zach. 8:3).
Er zal VREDE en GERECHTIGHEID zijn op aarde, het
AARDSE PARADIJS zal HERSTELD zijn (zie Mal. 4:2,
Jes. 61:11).
• Degenen die meer willen lezen over het 1000-jarig Rijk
verwijs ik naar onze studie: “Wat de Schrift leert over
het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”.

34

Is visie OPname Gemeente wel juist?

Fase
10

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
(zie noot 24 alsook bijlage 2)

Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de
(nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt. In deze nieuwe
wereld(en) zullen wij met Christus regeren over de dan ontstane mensheid. Hij
als DE Koning, wij als koningen, Hij als
DE Heer, wij als heren. Zie o.a. Lukas
19:17b en 19: “Heb macht over 10 of 5
steden”. (zie noot 25)

24

Na het 1000-jarige Rijk zal God voor Zijn zaligen de
NIEUWE HEMEL en de NIEUWE AARDE scheppen,
waarover zij met Gods eeuwige Zoon mogen heersen.
Zie Jesaja 65:17-25, 11:6-9 en Openbaring 21:1-8. Op
deze NIEUWE AARDE zal het NIEUWE JERUZALEM (=
de Bruid) nederdalen uit de hemel (zie Openb. 21:9-27).
En de EEUWIGE STROOM VAN LEVEND WATER,
namelijk GODS HEILIGE GEEST, zal door heel deze
NIEUWE Schepping van God stromen en haar VERVULLEN tot in alle eeuwigheid der eeuwigheden (zie Openb.
22:1-5).
• De vraag die (terecht) naar aanleiding van Jesaja 65
vers 20 gesteld is: “Sterven er nog mensen op de
nieuwe aarde?”, zal worden beantwoord aan het
eind van dit artikel (zie bijlage 2).
25 Zie eventueel onze studie: “Het nieuwe Jeruzalem, de
Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”.
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Korte samenvatting:
Alleen al naar aanleiding van de tekst uit Openbaring 20:4-6 (hieronder nogmaals vermeld),
waarin staat dat de 1ste OPSTANDING (van de
zgn. “rechtvaardige doden”) plaats vindt NA de
onthoofding van vele gelovigen, omdat ze het
merkteken van het beest geweigerd hebben,
moet m.i. de conclusie worden getrokken dat
het gebeuren uit 1 Thessalonicensen 4:15-17
NIET plaats kan vinden VOOR de Grote Verdrukking!! Want er staat: “deze is de EERSTE
opstanding”!! En dan kan er NIET ook nog eens
een EERDERE opstanding geweest zijn, namelijk
een opstanding VOOR de Grote Verdrukking!!
“En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het
oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord van God (de
martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), en die het
beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij
leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren
geëindigd waren. Deze is de EERSTE opstanding. Zalig en heilig is hij (of zij), die deel heeft
in de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met
36
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Hem als koningen heersen 1000 jaren (op de
aarde – zie Openb. 5:10)”. (Openb. 20:4-6)
Als de gangbare visie aangaande de OPNAME –
zoals uit bovenstaande blijkt – niet klopt, mogen we
blij zijn dat er wel een WEGNAME is, al is dit voor
velen vrij onbekend terrein. Lees biddend de aanbevolen studies en wordt overtuigd door inzicht en
leiding van Zijn Heilige Geest.
A. Klein

Studies onder de titel “Een ANDER geluid !”
• Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de
Bruid van Christus’
• Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?
• Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?
• Wie is de VROUW uit Openbaring 12?

Wij hopen wij ook nog eens de volgende
onderwerpen te behandelen:
• Wie is de mannelijke zoon uit Openbaring 12?
• Wie zijn de bewoners, op deze aarde, tijdens het 1000jarig Vrederijk van Christus?
• Een Gemeente zonder vlek of rimpel, onberispelijk! Te
mooi – of te utopisch – om waar te zijn?
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Bijlage 1:
We komen hier terug op noot 10, met het antwoord
op de vraag die (terecht) gesteld is:

VRAAG:
• Zijn er nog mensen die tot geloof (kunnen)
komen tijdens de Grote Verdrukking?
• Komen er nog christenen levend uit de Grote
Verdrukking?

ANTWOORD:
1. ALLE christenen, die in de Grote Verdrukking
komen, worden door de antichrist gedood.
2. Uit de Joden overleeft éénderde deel de Grote Verdrukking.
3. ALLE onbekeerde zondaren ontvangen in de
Grote Verdrukking het teken van de antichrist
en zijn hierdoor voor eeuwig verdoemd.

*****************************************************
Antwoord / uitleg uit:
“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de
Here Jezus Christus”, van E. van den Worm.

Uit de Joden overleeft één derde deel de Grote
Verdrukking en wordt toebereid voor het 1000jarige Rijk
We gaan naar Jeremia 30 vers 11:
“Want Ik ben met u, spreekt de Here (tot Israël en
Juda – zie vers 4), om u te verlossen; want Ik zal
een voleinding maken met al de heidenen, waar38
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heen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen
voleinding maken, maar Ik zal u kastijden met
mate en u niet gans onschuldig houden”. (SV) 26
U ziet hier dat er voor de heidenen een tijd komt
van volkomen afrekening, namelijk met de Grote
Verdrukking. Maar dan gaat de Heer verder met
Israël. Want, Hij zal de vervallen hut van David
wederom oprichten (zie Amos 9:11 en Hand. 15:16)
als de tijd van de heidenen voorbij is. God gaat in
de Grote Verdrukking, door middel van de twee
getuigen, de Joden bewerken en ze brengen tot
bekering. Wij weten, dat niet iedereen van hen tot
bekering komt, éénderde maar zal de Here kunnen
behouden, tweederde zal Hij moeten vernietigen.
Dit kunnen we lezen in Zacharia 13 vers 8-9:
“En het zal geschieden in het ganse land, spreekt
de Here, de twee delen daarin zullen uitgeroeid
worden en de geest geven, maar het derde deel
zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde deel
in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven
gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam
aanroepen en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De Here is mijn God”. (SV)
U ziet hier dat éénderde deel van het volk van Israel behouden zal worden door het werk van de twee
getuigen, tweederde zal ongehoorzaam blijven en
26

HSV = Herziene Statenvertaling (Deeluitgave uit 2006)
SV = Statenvertaling
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de prediking van de twee getuigen verwerpen. U
ziet dat niet iedereen uit Israël wordt behouden,
alleen zij die zich keren tot de Here God. Want de
Farizeeën waren ook uit Israël, ze waren ook Joden. Maar de Here zei dat zij kinderen van de satan
waren. Satan was (geestelijk gezien) hun vader.
Niet iedere Jood is een Jood, maar die in het hart
besneden is, met andere woorden; die zich keert tot
God en de besnijdenis van het hart heeft ontvangen
door de machtige Geest van God. God moet dus
het werk doen, en éénderde zal zich willen laten
louteren door God, zal in willen gaan op de weg
van de heiligmaking.

Alle onbekeerde zondaren ontvangen in de
Grote Verdrukking het teken van de antichrist en
zijn hierdoor voor eeuwig verdoemd
In de periode van de Grote Verdrukking worden alle
mensen, alle zondaren, gemerkt door de antichrist,
met het zegel van de antichrist. Als u dit zegel ontvangen hebt is er geen sprake meer van bekering.
U ziet ook hier de totale sluiting van de deur van
genade voor alle mensen. We zullen dit bekijken
aan de hand van Openbaring 13 vers 16-17:
“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of
verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft: de
40
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naam van het beest of het getal van zijn naam”.
(HSV)

Als u goed leest dan ziet u geschreven dat aan alle
mensen dit merkteken wordt gegeven, niemand
uitgezonderd, behalve natuurlijk de christenen,
maar die worden dan ook als staatsgevaarlijk gedood. Dus alle mensen hebben het zegel van de
antichrist. … U ziet dat alle mensen voorzien worden van het zegel van de antichrist en het gevolg
daarvan lezen we in Openbaring 14 vers 9-11:
“En een derde engel is hen gevolgd, die met een
luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld
aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op
zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken de wijn
van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van
de heilige engelen en van het Lam. En de rook
van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid,
en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand
die het merkteken van zijn naam ontvangt”. (HSV)
Hier zien we dus dat, wanneer je dat merkteken
hebt ontvangen, je deel hebt aan de satanische
natuur. Want het is niet alleen maar een zegel,
maar tegelijkertijd dringt de antichristelijke geest in
je en neemt bezit van je. Dus je bent een verloren
mens, voor tijd en eeuwigheid verdoemd; diegenen,
die het zegel van de antichrist ontvangen hebben
aan voorhoofd of hand. God zegt, dat, als je het
merkteken ontvangt, je dan verloren bent. Er is dus
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geen bekering meer mogelijk, je bent in alle eeuwigheid verdoemd.
Dus als er mensen zijn, die zeggen, dat er in het
1000-jarige Rijk nog mensen zijn die bekeerd worden, dan is dit, Schriftuurlijk gezien, de grootst mogelijke onzin, want alle mensen zijn al verdoemd,
door het teken van de antichrist.

Alle christenen, die in de Grote Verdrukking
komen, worden door de antichrist gedood
Nu wat betreft de christenen, die overblijven; degenen, die dus niet bij de wegname van de Bruidsgemeente horen, die dus gedood worden door de
antichrist. Laten we hiervoor Openbaring 13 vers 7
lezen:
“En het beest werd macht gegeven om oorlog te
voeren tegen de heiligen, en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam
en taal en volk”. (HSV)
De heiligen, zonder enige restrictie (voorbehoud),
worden allen overwonnen (gedood) door het beest,
de één na de ander. Niet allemaal tegelijkertijd,
want zijn machtsapparaat zoekt en speurt naar alle
mensen die zijn zegel niet hebben. U moet één
ding goed begrijpen, ze hebben satanische ogen en
zien dus dwars door u heen. Ze weten precies wie
u bent. De hele wereld wordt zo ontdaan van alle
christenen. De holocaust van alle christenen! Hitler
heeft een holocaust van 6½ miljoen Joden bewerkstelligd, maar de antichrist doet dit aan ontelbaren.
Want als u Openbaring 7 vers 9-14 leest, dan staat
42
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daar (samengevat): “Wie zijn zij, de ontelbaren die
uit de Grote Verdrukking gekomen zijn en gedood
zijn?”.
En deze komen uit de gehele wereld en worden
opgeruimd. Dan zal satan zijn zin krijgen, en geen
één steen op de andere laten en alles wat christen
heet, zal vernietigd worden, zelfs de schijnchristenen van de grote hoer (zie Openb. 17) worden gedood. (De grote hoer vormen degenen, die
niet alleen maar in Jezus “geloven”, maar alle leringen aanvaarden, zoals de islam, boeddhisme
enz. Waarschijnlijk is dit de New Age in haar volle
glorie.) Dus alles wordt afgemaakt (gedood) wat
“christen” heet. U ziet hier dus dat in de Grote Verdrukking alle christenen gedood worden.
Laat ons gaan naar Openbaring 11 vers 1-2:
“En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond op en zeide: Sta op,
en meet de tempel27 Gods en het altaar28, en de-

27

In de oude bedeling (= voor Jezus 1ste komst) werd
hier het heiligdom van de Israëlitische Tabernakel mee
bedoeld, maar nu worden er die christenen mee bedoeld
die – in geestelijke zin – leven in het heiligdom. Ook wel
de zgn. heiligdoms-christenen genaamd.
Voor meer over de geestelijke betekenis van het heiligdom en de verschillende tabernakelobjecten, zie onze
studies “Christus in de Tabernakel” van CJH Theys,
“De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van
de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig
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genen die daarin aanbidden. En laat het voorhof
uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet;
want het is de heidenen gegeven, en zij zullen de
heilige stad vertreden twee en veertig maanden”.
(SV)

U ziet dus dat de voorhofs-christenen “sowieso” de
Grote Verdrukking ingaan. Dit zijn de christenen die
niet geheiligd zijn, die in de Gemeente of Kerk komen, maar het geloof niet zo serieus nemen, de
heiligmaking niet willen! Zij hebben het geloof als
een deel van hun bestaan, maar ze leven overigens
net als de wereldlingen. Gods Woord noemt ze
“dwaas”, omdat hun levensvisie gericht is op deze
wereld. Ze zoeken geen heiligmaking maar ze zoeken alleen Gods zegen voor deze wereld, voor hun
dagelijks doen; voor een mooi huis, een goede
vrouw, een mooie auto enz., alles voor deze wereld. In elk geval hebben ze de heiligende kracht
van de Heilige Geest niet binnengelaten. Degenen

kind van God)” en “Lukas; het boek van de NIEUWE
MENS in Christus” van E. van den Worm.
28 Het altaar is een verwijzing naar het reuk- of wierrookaltaar dat stond in het heiligdom van de Israëlitische
Tabernakel.
In de oude bedeling (= voor Jezus 1ste komst) was het
altaar de plaats van de aanbidding tot God. Maar nu
kunnen en moeten we God altijd “in geest en waarheid
aanbidden” (zie Joh. 4:23-24). Dat wil ook zeggen dat
ons leven “een goede reuk voor Christus” moet zijn (zie 2
Kor. 2:14-17).
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die deze heiligende kracht wèl hebben binnengelaten (degenen uit het heiligdom) die moeten zelfs
nog gemeten worden of ze wel voldoen aan de
maat. En die maat is de “mate van Christus”. U kunt
dit lezen in Efeze 4 vers 13: “De mate van de grootte van de volheid van Christus”. Als u niet voldoet
aan deze maat dan wordt u met de voorhofschristenen achtergelaten; met de mensen die zich
niet hebben laten heiligen. Dus die gedeeltelijk
geheiligd zijn die worden óók achtergelaten. Alleen
de Bruid van Christus, die volmaakt geheiligd is,
wordt weggevoerd (naar de woestijn – zie Openb.
12:6 en 14), omdat zij zonder vlek of rimpel is. Al de
andere gelovigen worden achtergelaten en zij worden vertreden door de antichrist. De “heidenen”
zullen de heilige stad vertreden. Hier ziet u dat heel
het volk van God de heilige stad genoemd wordt,
van “hoog tot laag”. Ook ziet u hier, dat de christenen worden gedood, de voorhofs-christenen, dus
de wereldse christenen, èn de christenen die half
en half geheiligd zijn. Ze worden gedood, maar hun
geesten, als ze trouw zijn gebleven aan hun Heer,
zullen bewaard worden in het Paradijs, en hun lichamen zullen in het graf vergaan. En we zien in
Openbaring 7 vers 13-14 dat ontelbaren dit zullen
ondergaan.
“En één van de ouderlingen nam het woord en zei
tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden (SV: klederen), wie zijn zij, en waar zijn zij
vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet
het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het
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die komen uit de grote verdrukking, en zij hebben hun gewaden gewassen, en hebben die wit
gemaakt in het bloed van het Lam”. (HSV)
En in vers 9 (van Openb. 7) kunnen we lezen dat
hun aantal ontelbaar is, voortkomende uit alle natie
en geslacht èn volk èn taal. Hun leven wordt in die
Grote Verdrukking door de dwang der omstandigheden geheiligd, wit gemaakt, in het bloed van het
Lam. Want dan (in de Grote Verdrukking) wordt de
christen niet meer aanvaard; nu nog wel, als er een
beetje mee wordt gedaan met de wereld. De dwang
der omstandigheden maakt dat ze dan helemaal
voor de Heer zijn en dan moeten kiezen. Dan worden hun klederen wit door het bloed van het Lam.
Dit zijn zij dus, die uit de voorhof en die uit het heiligdom zijn, maar nog niet aan de maat van Christus voldoen.
Tot zover een gedeelte uit:
“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here
Jezus Christus”.

*****************************************************
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Bijlage 2:
We komen hier terug op noot 24, met het antwoord
op de vraag die (terecht) gesteld is:

VRAAG (n.a.v. Jesaja 65 vers 20):
• Sterven er nog mensen op de nieuwe aarde?

ANTWOORD:
• De mensen van die wereld worden precies 100
jaar. Ze sterven niet jong meer, allemaal worden
ze 100 jaar. En na die 100 jaar zullen zij sterven
staat er geschreven. Met dit “sterven” moeten wij
verstaan, een ophouden om “in het vlees” te leven. Er zal dus een toestand zijn zoals de bedoeling was bij God toen Hij Adam schiep. Die mens
moet leven en als hij voldoet aan de wil van God
dan wordt hij plotseling veranderd in een eeuwig
wezen, en krijgt hij een eeuwig lichaam en krijgt
hij deel aan Gods heerlijkheid. Want de dood, het
afsterven van het lichaam, was nooit de bedoeling van God, maar dit kwam door de zonde. Deze mensen worden dus plotseling veranderd. Als
zij die 100 jaar toegewijd zijn aan God, worden zij
aan het gezin van God toegevoegd. Als zij niet
gehoorzaam zijn geweest aan God, maar hun eigen wil hebben gevolgd, zullen zij gevoegd worden bij de gedoemden.

*****************************************************
Antwoord / uitleg uit:
“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de
Here Jezus Christus”, van E. van den Worm.
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De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
De nieuwe hemel is anders dan de oude hemel.
Jezus moet ook in deze oude hemel opgenomen
worden, totdat deze opstanding van alle dingen is
voltrokken. En dan krijgt u dat Hij tronen gaat in de
nieuwe hemel.
Ook voor de Bruid is er plaats in de nieuwe hemel.
Dit kunt u zien in Openbaring 21. Hier ziet u de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe heerlijk,
hoe wonderlijk, hoe geestelijk en hoe heilig is dit,
want zij zal ingaan in de volheid van de roeping van
God. Het doel waartoe God de mens geschapen
heeft, heeft zich dan voltrokken aan haar. Ze is
gereedgemaakt door Jezus op grond van Zijn eeuwige verzoening en gaat nu met Jezus heersen
over de nieuwe aarde voor eeuwig. Er komt dus
een tijd, waarin een nieuwe aarde door God geschapen zal worden. Onze God is een SchepperGod, Hij schept nieuwe dingen, en Hij gaat steeds
door. Daarom is er een plan gemaakt, en het plan
is dat Hij uit deze mensheid, deze Adamietische
mensheid, priesterkoningen wil maken, bestemd
om straks over Zijn nieuwe Schepping, Zijn nieuwe
aarde, in liefde te heersen. U krijgt namelijk de
scepter niet in handen, noch de priesterkleding
naar de ordening van Melchizedek, het kleed met al
de versierselen verbonden aan uw ambt, als uw
hart niet klopt gelijk het hart van Jezus. Pas als u
zo bent gemaakt, gegroeid daartoe, krijgt u de
priesterkleding naar de ordening van Melchizedek,
48
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de kroon en de scepter, en dan mag u delen in de
grote heerschappij van Gods universum, van de
nieuwe aarde, waarop een nieuwe mensheid gaat
wonen en leven.
Nu gaan we nog even kijken naar die nieuwe aarde, waarover wij mogen heersen, met Jezus als de
Koning der koningen, en wij als die koningen, met
Jezus als de Heer der heren, en wij als die heren,
waarover Hij de Opperheer is.
Laten we gaan naar Jesaja 65 vers 17:
“Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde;” (vers 17a)
U ziet hier dat het gaat om de nieuwe hemelen en
de nieuwe aarde, en dat is pas na het 1000-jarige
Rijk, dus u moet niet denken, dat deze toestanden
in het 1000-jarige Rijk voorkomen. Het betreft hier
dus de nieuwe aarde, die wij mogen bezitten als
koningen. Wij kunnen liever spreken over nieuwe
aarden, omdat dan al de planeten van het heelal
door God bewoonbaar zullen worden gemaakt! Wat
een werelden, getooid met Gods heerlijkheid!
“en de vorige dingen zullen niet meer gedacht
worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar
weest gijlieden vrolijk en verheugt u tot in der
eeuwigheid in hetgeen Ik schep;” (vers 17b-18a)
Dus waarover moeten wij ons verheugen? Over de
nieuwe Schepping van God, over de nieuwe mensen, waarover wij in liefde mogen heersen en leiden.
“want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging en
haar volk een vrolijkheid. En Ik zal Mij verheugen
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over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in
haar zal niet meer gehoord worden de stem van
wening, noch de stem van geschreeuw. Van daar
zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen,” (vers 18b-20a)
Hier wordt opeens gesproken over een zuigeling,
een baby, en u weet, dat als wij de eeuwigheid
ingegaan zijn, wij dan niet meer trouwen. We zijn
dan als de engelen. We zijn dan ook niet meer
mannen en vrouwen, we zijn dan allemaal zonen.
De menselijke geest kent geen mannelijkheid of
vrouwelijkheid. Uw lichaam en ziel wel, maar in uw
geest is man noch vrouw. En die geest komt straks
in een nieuw lichaam, een eeuwig engelenlichaam,
een eeuwig heerlijk lichaam, een eeuwig geestelijk
lichaam. Maar op die nieuwe aarde komen wederom mannen en vrouwen voor, die baby’s krijgen,
een nieuw mensengeslacht dus, waarin de zonde
van Adam niet heerst, maar die wel, zoals wij, een
vrije wil hebben om te kiezen of zij God willen dienen of niet.
“noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaar
oud zijnde,” (vers 20b)
Hier hebt u een omstandigheid, die wij nooit gekend
hebben. De mensen van die wereld worden precies
100 jaar. Ze sterven niet jong meer, allemaal worden ze 100 jaar. En na die 100 jaar zullen zij sterven staat er geschreven. Met dit “sterven” moeten
wij verstaan, een ophouden om “in het vlees” te
leven. Er zal dus een toestand zijn zoals de bedoe50
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ling was bij God toen Hij Adam schiep. Die mens
moet leven en als hij voldoet aan de wil van God
dan wordt hij plotseling veranderd in een eeuwig
wezen, en krijgt hij een eeuwig lichaam en krijgt hij
deel aan Gods heerlijkheid. Net wat geschiedde
aan Henoch. Want de dood, het afsterven van het
lichaam, was nooit de bedoeling van God, maar dit
kwam door de zonde. Deze mensen worden dus
plotseling veranderd. Als zij die 100 jaar toegewijd
zijn aan God, worden zij aan het gezin van God
toegevoegd. Als zij niet gehoorzaam zijn geweest
aan God, maar hun eigen wil hebben gevolgd, zullen zij gevoegd worden bij de gedoemden. Een
persoonlijk oordeel komt dan over hen, want de
satan is er niet meer. Deze mensen worden ook
niet meer verleid. Zij hebben een eigen wil, ze mogen voor God kiezen of niet, God gehoorzamen of
niet gehoorzamen. Aan de hand daarvan worden
ze geoordeeld na 100 jaar.
“maar een zondaar, honderd jaar oud zijnde, zal
vervloekt worden. En zij zullen huizen bouwen en
bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en van
dezelve vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, dat
het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat
het een ander ete; want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.
Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter
verstoring; want zij zijn het zaad van de gezegende van de Here, en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik
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antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen. De wolf en het lam zullen tesamen weiden,
en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal
de spijze van de slang zijn; zij zullen geen kwaad
doen noch verderven op Mijn ganse heilige berg,
zegt de Here” (vers 20c-25).
Deze toestanden zijn dus op de nieuwe aarde en
niet in het 1000-jarige Rijk, zoals zovelen denken.
Op de nieuwe aarde zal de leeuw stro eten en zullen er ook andere dieren zijn, maar zij zullen elkaar
geen kwaad meer doen. Een heel andere aarde,
want deze aarde is zo geworden door satan, door
de werkingen van satan. Maar op die nieuwe aarde
oefent satan geen macht meer uit, maar zullen zij
persoonlijk door God geoordeeld worden. Over dit
volk krijgen wij heerschappij, als zonen Gods, als
geestelijke zonen Gods. Misschien zien ze ons,
want we kunnen ons dan materialiseren. De opstandingsmens kan zich verbergen, onzichtbaar
maken, maar hij kan zich ook materialiseren.
U ziet het vrienden, de Schrift vertelt heel andere
dingen, dan de dingen, die wij gewend zijn te horen, dingen die soms heel anders zijn dan die,
waarin wij onderwezen zijn. Mogelijk is mijn betoog
voor u heel revolutionair, heel anders dan u ooit
gedacht hebt, toch heb ik niets anders gedaan, dan
u weergegeven wat de Schrift zegt, en niet wat
één of andere geleerde theoloog denkt, dat er gaat
geschieden. Laat ons daarom hoe langer hoe meer
van de eindtijd weten en verstaan, want er staat
veel geschreven over de dingen van het 100052

Is visie OPname Gemeente wel juist?

jarige Rijk, en van de tijden daarna. Laat ons weten
wat God met ons van plan is en met blijdschap en
geloof de dingen tegemoet gaan, die Hij bereid
heeft, degenen die Hem liefhebben.
Tot zover een gedeelte (het laatste hoofdstuk) uit:
“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here
Jezus Christus”.

*****************************************************
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