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Algemene noot:
1. Wij hebben verschillende Bijbelvertalingen gebruikt. In ieder geval de meest zuivere vertaling, en, daar waar
mogelijk, ook (taalkundig) de meest duidelijke. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze
studie gebruiken.
2. 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.
3. 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.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 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
4 hierboven.

Nieuwe opmaak: februari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God,
Dat nu op de hemeltroon zit, over satans zondemacht.
Openb. 5:6
En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens)
en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de
1
2
zeven Geesten van God (zie noot ), die uitgezonden zijn over heel de aarde. (HSV)
Vanuit Zijn hemeltroon zendt het Lam ons na Zijn opstanding en hemelvaart Zijn almachtige Heilige Geest uit, Die
ons na onze berouwvolle bekering en algehele overgave uit satans zondemacht wil redden door ons deel te geven
aan Zijn dood en opstanding, ons leidend op de door Hem gebaande kruisweg, waardoor wij naar de hemel en
naar onze Vader-God toe mogen groeien.

I.
De formering van de weg van het kruis door het Lam van God tot overwinning over de zondemacht van satan.
1. De vleeswording van Gods Zoon.
De Zoon van God kwam op Gods tijd naar de aarde en verbond Zich in Maria’s schoot met de zondige mensheid
om haar als haar Vertegenwoordiger bij God door middel van Zijn sterven op Golgotha, als schuldoffer tot verzoening met God heel haar zondeschuld te betalen, om haar zo van de eeuwige dood te redden. Hiertoe verliet Hij Zijn
hemelse heerlijkheid, vernietigde Zichzelf, en verbond Zich als een mannelijke cel met de vrouwelijke eicel van
Maria. Zo ontstond de Zoon van de mens, Immanuël, onze Here Jezus Christus, de Zoon van God én Zoon van de
de
mens, de 2 Adam.
Joh. 1:14
En het Woord is vlees (en dus Mens) geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben
Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en
waarheid. (HSV)
Rom. 1:3
(Paulus,… afgezonderd tot het Evangelie van God,…) ten aanzien van Zijn Zoon, Die, wat het
vlees betreft, geboren is uit het geslacht (of zaad – in het Grieks: spermatos) van David. (HSV)
Filip. 2:5-8
Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. 6 Die, hoewel Hij in
de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft
door de gestalte van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens
bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. (HSV)
In de oorspronkelijke Griekse tekst van Romeinen 1:3, het vers, waar wij lezen: “geboren uit het geslacht van David” staat voor “geslacht” de term “spermatos”. Dit wil zeggen, dat in het lichaam van het Lam van God ook de
zondige natuur (het DNA) van David woonde, waardoor Hij ook ”in alle dingen, zoals wij, was verzocht geweest”,
nochtans had Hij nooit gezondigd en waren Zijn ziel en geest rein gebleven.
Rom. 8:3
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het (zondige) vlees (en
zondige leven van de mens), dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan
(in het Grieks: homoioma) het zondige vlees en dat omwille van de zonde (van de mensheid), en (zo) de zonde veroordeeld in het vlees. (HSV)
Hebr. 2:14-18
Omdat dan de kinderen mensen van vlees en bloed zijn, heeft Hij EVENEENS (d.i. op gelijke wijze als wij) daaraan deel gekregen, om door de dood hem die de de macht over de dood had, dat is de duivel
(of satan), teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan
slavendienst (d.i. als slaven van satan) onderworpen waren. 16 Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan,
maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. 17 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de
zonden van het volk te verzoenen. 18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij (door de satan) verzocht werd,
kan Hij hen te hulp komen die (door de satan) verzocht worden. (HSV)
Hebr. 4:14-15
Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk
Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die
geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles is verzocht op gelijke wijze als wij,
maar zonder zonde. (HSV)
Hebr. 10:5-10
Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild,
maar U hebt voor Mij een lichaam gemaakt (SV: toebereid). 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet
behaagd. 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 8
Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en
hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de (Oudtestamentische) wet worden gebracht. 9 Daarna sprak
1

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God”.
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Diverse Bijbelteksten uit de Statenvertaling heb ik, voor uw leesgemak, zoveel mogelijk omgezet naar “de herziene Statenvertaling” (de deeluitgave uit 2006 – afgekort HSV) (noot – AK)
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Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste (d.i. het – telkens weer – offeren van dieren, vanwege de
zonden van de mens) weg om het tweede (d.i. het – EENS EN VOOR ALLEN – offer van Jezus Christus, het Lam van God) daarvoor in de plaats te stellen. 10 Op grond van die (d.i. Gods) wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam
van Jezus Christus, eens voor altijd. (HSV)
1 Kor. 15:45
Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de
laatste Adam (d.i. Jezus Christus) tot een levendmakende Geest. (HSV)

2. Toen het zoenoffer moest worden gerealiseerd, gaf het Lam van God Zich gewillig en stemloos over.
Joh. 3:16-17
Want zo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem (d.i. Jezus Christus) gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven
heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar
opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (HSV)
Alzo lief heeft God de in de zonde gevallen mensheid, dat Hij, om haar te redden, Zijn eniggeboren Zoon als een
zoenoffer gaf.

3. De 3 dagen en 3 nachten gedurende welke het Lam van God in het dodenrijk verbleef onder de hiel van
satan.
Matth. 12:40
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de
Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. (HSV)
Als het Lam van God Zich tegenover God heeft gesteld als schuldoffer om de zondeschuld van de mensheid te
betalen (te voldoen), ziet God niet meer Zijn geliefde Zoon voor Zich, maar de in de mensheid geslopen zonde, die
Hij haat. Daarom gedroeg Hij Zich ook als zodanig tegenover het Lam van God.
Jes. 53:10
Doch het behaagde de HERE (God of JaHWeH) Hem (d.i. Jezus Christus, het Lam van God) te
verbrij-zelen; Hij heeft Hem krank (d.i. ziek) gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo
zal Hij zaad (nl. geestelijke nakomelingen) zien, Hij zal de dagen verlengen (d.i. hun hoge ouderdom geven); en het welbe3
hagen des HEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan (d.i. voortgang hebben). (SV)
Matth. 27:46
Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani?
Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (HSV)
4

Hand. 2:27
Want U zult mijn ziel in het graf (NBG en NBV : het dodenrijk) niet verlaten, en Uw Heilige niet
overgeven om ontbinding te zien. (HSV)

4. Als de 3 dagen en 3 nachten voorbij zijn, wordt de Zoon opnieuw uit de Vader gegenereerd (geboren),
waarom Hij in de 2de Psalm, vers 7, gezegd heeft: “Ik heb u heden (dit is op de dag van Zijn opstanding)
gegenereerd”.
Hand. 13:33
nereerd. (SV)

Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gege-

Dan wordt in het Lam van God nieuw Goddelijk licht en leven ontstoken, wat in de duisternis van het dodenrijk (in
het Grieks: “hades”) grote ontsteltenis bij satan en zijn engelen moest hebben gebracht. Dan zal het Lam van God
satan de sleutels van dood en hel hebben ontrukt, zodat Hij voortaan elke begenadigde zondaar kan verlossen uit
de gevangenis van dood en hel (d.i. uit “hades” ofwel het dodenrijk).
Openb. 1:18
En (Ik ben) Die leef (HSV: de Levende), en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van de hel (NBG en NBV: het dodenrijk) en van de dood. (SV)

5. De opstanding en hemelvaart van het Lam van God.
Na Zijn opstanding ontving het Lam van God alle macht in hemel en op aarde.
Matth. 28:18
En Jezus kwam naar hen (de 11 discipelen) toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde. (HSV)
Luk. 24:51
En het gebeurde, terwijl Hij hen (de 11 apostelen) zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. (HSV)
Hand. 1:9
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij (de 11 apostelen) het zagen, en
een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (HSV)
Dan. 7:13-14
Verder zag ik (Daniël) in de nachtgezichten (NBV: nachtelijke visioenen) en ziet, er kwam Één
met de wolken des hemels, als een mensen zoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen (d.i. God, de Vader), en zij
3

SV = Statenvertaling. De meeste Bijbelteksten uit het Oude Testament kunnen nog niet omgezet worden naar “de herziene
Statenvertaling” (afgekort HSV), omdat het grootste deel van het Oude Testament nog niet af is en deze dus ook nog niet in de
deeluitgave (uit 2006) staan. (noot – AK)
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NBG = De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
NBV = De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 2004 – genoemd: De Nieuwe Bijbelvertaling.
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deden Hem voor Dezelve naderen. En Hem werd gegeven heerschappij en eer, en het Koninkrijk, (op)dat
Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden (NBV: nooit te gronde gaan). (SV)

6. Het Lam van God zit nu op de hemeltroon aan Gods rechterhand.
Mark. 16:19
De Here (Jezus Christus) dan, nadat Hij tot hen (de 11 discipelen) gesproken had, is opgenomen in de hemel en zette Zich aan de rechterhand van God. (HSV)
Openb. 5:6
En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens)
en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de
5
zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (HSV)

II.
De overwinning van het gestorte Bloed gedurende de genadetijd voor de individuele zondaar,
die zich heeft bekeerd en die Hem – op de door Hem gebaande weg van het kruis – na wil
wandelen.
1. God zal – als Gods verzoening met Hem – de gehele zondeschuld van zo’n zondaar genadig kwijtschelden bij het gelovig aanvaarden van het gestorte Bloed als een volledige voldoening (of betaling) ervan.
Jes. 40:1-2
Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. 2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem,
en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren
dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. (SV)
Door de verzoening met God, vanwege de aanvaarding van het gestorte Bloed als totale betaling van zijn (of haar)
zondeschuld, ontvangt hij van God een dubbele zegen, namelijk: verlossing ervan én Goddelijke vernieuwing.
Rom. 3:25a
Hem (d.i. Jezus Christus) heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door
het geloof in Zijn bloed. (HSV)

2. Vervolgens bewaart het gestorte Bloed ons voor Gods oordelen over de begane zonden en voor satans
aanvallen, als Hij – door ons geloof – dat gestorte Bloed ziet op de “boven-dorpel” en de “deurposten”
van ons gelovige hart en denken.
Exod. 12:22-23
Dan moet u een bosje hysop nemen en het in het bloed (van het Pascha-lam) dopen dat in
een schaal is; vervolgens moet u van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten strijken; en wat u betreft, niemand van u mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de morgen toe. 23 Want de
HERE zal Egypte (beeld van de zondige wereld) doortrekken om het te slaan, maar als Hij het bloed zal zien op de
bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan
om uw huizen binnen te komen om dood te slaan. (HSV)
In die dagen moest Israël schuilen onder het bewarend bloed van het Pascha-lam, opdat ook dit volk niet onder
Gods oordeel zou komen en opdat de verderver niet in hun huizen kon komen en dit volk zou slaan.
Dit leert ons, dat ook wij, zondaren, geestelijk moeten schuilen onder het gestorte, verzoenende Bloed van
Gods Lam, onze Here Jezus Christus, om beveiligd te zijn voor Gods oordelen èn voor het slaan van de verderver, satan. Ook wij moeten – in het geloof – Zijn Bloed (in geestelijke zin) strijken op de deurposten van ons denken en van ons hart. Dit wil zeggen, dat wij het aanbod van Zijn zaligmakende genade – Zijn aanbod van verzoening met God voor ons persoonlijk, zondig leven – aanvaarden door onze vrijwillige deelname aan het plaatsvervangend sterven van het Paaslam, onze Here Jezus Christus, als het Offer voor de zonden van de gehele
mensheid.
Ps. 91:1-8
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de
Almachtige. 2 Ik zeg tegen de HERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Hij
zal u redden van de strik van de vogelvanger (d.i. satan), van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u bedekken
met Zijn veren (SV: vlerken), onder Zijn vleugels zult u schuilen, Zijn trouw is een schild, een groot schild. 5 U
zult niet vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6 voor de pest,
die in het donker rondsluipt, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 7 Al zullen er duizend vallen aan
uw ene zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8 Slechts met uw ogen zult
u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. (HSV)

3. Dan reinigt Hij ons in en verlost ons – door ons geloof in dat gestorte Bloed – van al onze begane zonden, als wij die zonden berouwvol bij Hem hebben beleden en de weg van het kruis met Jezus willen bewandelen.
Rom. 3:23-25
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet
gerechtvaardigd door Zijn gende, door de verlossing die in Christus Jezus is. 25 Hem heeft God openlijk aan5

Zie noot 1.
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gewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen
met het oog op de vergeving van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid
van God. (HSV)
Hebr. 9:14
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (HSV)
Openb. 1:5
…Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborenen uit de doden en de
Vorst van de koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in
(of: gereinigd door) Zijn bloed. (HSV)
1 Joh. 1:9
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons (door Zijn bloed) te reinigen van alle ongerechtigheid. (HSV)
Wij moeten ons ook in dat Bloed reinigen.
Openb. 7:14
En ik (d.i. Johannes) zei tegen hem (d.i. tegen één van de ouderlingen): U weet het, mijn heer. En
hij zei tegen mij: Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking, en zij hebben hun gewaden gewassen,
en ze hebben die wit (d.i. rein) gemaakt in het bloed van het Lam. (HSV)
Zo worden wij verlost van al onze zonden.
Ef. 5:26-27
Om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het
Woord, 27 om de gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (beeld van de Bruidsgemeente). (HSV)
Wij nemen zo geestelijk deel aan Zijn dood op Golgotha en eten en drinken geestelijk Zijn vlees en Bloed.
Joh. 6:53-57
Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des
mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,
heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware (geestelijke)
voedsel, en Mijn bloed is de ware (geestelijke) drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij, en Ik
in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven
door Mij. (HSV)

III.
De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht, in
de eindtijd.
1. De roeping, zalving en formering van de pioniers (voorlopers), die op aarde als overwinnaars over de
zondemacht leven en arbeiden en die de Bruidsvorming en herstel van de Gemeente/Kerk door het Lam
van God als de Engel van het Bloedverbond (Mal. 3:1b) toebereiden.
In de eindtijd komt – door de werkingen van satan – in de Gemeente/Kerk (dus ook in het hart en leven van gelovigen) een toename van de wetteloosheid (volgens de Statenvertaling: “een vermenigvuldiging van de ongerechtigheid”).
Matth. 24:12
(HSV)

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zo zal de liefde (tot God) van velen verkoelen.

Ook brengt satan dan een geestelijke slaap in en over de Gemeente/Kerk (dus over de gelovigen).
Matth. 25:5
lijk) in slaap. (HSV)

Toen de Bruidegom wegbleef, werden zij allen (alle 10 maagden) slaperig en vielen (geeste-

Ef. 5:14
Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (d.i. uit de
geestelijke dood) en Christus zal over u lichten. (HSV)
Het gevolg van deze toenemende wetteloosheid en geestelijke slaap in de Gemeente/Kerk is, dat het reddende
Woord van God voor de gelovigen zevenvoudig verzegeld is en niet wordt verstaan, of wordt misverstaan, omdat
de enige Uitlegger van de Schrift, de Heilige Geest, dan niet in hen woont en hun Zijn Woord dus niet persoonlijk
uitleggen kan.
2 Petr. 1:20
uitleg toelaat; (HSV)

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige

Een ander gevolg van deze toenemende ongerechtigheid is, dat de Gemeente/Kerk, het gedeelte van het Koninkrijk der hemelen, dat op aarde is (zie Matth. 25:1), innerlijk en geestelijk wordt kaalgevreten door de in hun “innerlijk” (d.i. in hun hart, leven en denken) wonende 7-koppige zondedraak (zie Openb. 12:3), terwijl men zich hiervan
niet bewust is en traditioneel kerkelijk voortleeft.
Joël 1:2-12
Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is zo iets geschied in uw
dagen of in de dagen van uw (voor)vaderen? 3 Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun
kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht (m.a.w. dit is een gebeuren van de eindtijd). 4
Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de
6
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verslinder afgevreten; en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten (zondemachten in de
Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus geestelijk kaalvreten). 5 Wordt wakker, gij dronkaards en
huilt, en jammert allen, gij wijndrinkers, om de jonge (SV: nieuwe) wijn (beeld van de Heilige Geest, de Geest van God)
want hij is van uw mond weggerukt. 6 Want een volk (een duistere macht) is tegen Mijn land (beeld van de Gemeente/Kerk) opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van een
leeuwin. 7 Het heeft Mijn wijnstok (beeld van de Gemeente/Kerk) tot een voorwerp van ontzetting en Mijn vijgeboom
(het Joodse volk) tot een geknakte stam gemaakt; het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen;
zijn ranken zijn wit geworden. 8 Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord, wegens de verloofde
van haar jeugd. 9 Spijsoffer en plengoffer (beeld van het ware Woord van God) zijn ontrukt aan het huis des Heren;
de priesters, de dienaren des Heren, treuren. 10 Verwoest is het veld (beeld van de Gemeente/Kerk); de aardbodem treurt, want het koren (het ware Woord van God) is verwoest, de most verdroogd, de olie (beeld van – de inwoning
van – de Heilige Geest) weggeslonken. 11 De landbouwers (de dienstknechten van de Heer) zijn verslagen, de wijngaardeniers (de voorgangers van de Gemeenten) jammeren, over de tarwe en over de gerst, want de oogst van het
veld is verloren gegaan (de Gemeente/Kerk loopt leeg). 12 De wijnstok (beeld van de Gemeente) is verdord en de vijgeboom (beeld van politiek Israel) is verwelkt; granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen van het veld
zijn verdord (al het geestelijke werk is verflauwd). Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen
weggevlucht. (NBG)
Openb. 12:3
En er verscheen een ander teken in de hemel gezien. En zie: een grote vuurrode draak
met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen (de 7-koppige zondedraak). (HSV)
Om hiertegen op te treden moet het Lam van God, dat op de hemeltroon zit, de zeven zegeloordelen over de
Gemeente/Kerk en wereld zenden, die Zijn volk tot bezinning en bekering moeten brengen. Hij begint met het eerste zegeloordeel tot herstel van de Gemeente/Kerk, het “Huis van God” genaamd (zie 1 Petr. 4:17).
Jes. 26:9b
Want wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. (SV)
1 Petr. 4:17
Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeente/Kerk); en
als het (oordeel) eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam
zijn? (HSV)

Het eerste zegeloordeel: tot herstel van Zijn (geestelijk) vervallen Gemeente/Kerk.
Openb. 6:1-2
En ik zag hoe het Lam het eerste van de (zeven) zegels verbrak en ik hoorde één van de
vier dieren (letterlijk: levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 2 En ik zag en
zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit: overwinnend en om te overwinnen. (HSV)
Het witte paard typeert de goddelijke gerechtigheid, waarop deze ruiter zit en deze ruiter op het witte paard typeert
de – door de Heilige Geest hiertoe geroepen – gezalfde en geformeerde arbeiders, geestelijke strijders. Deze zijn
degenen, die het Lam van God persoonlijk heeft kunnen formeren tot overwinnaars over satans zondemacht en
die – in en door de macht en geestelijke gaven van het Lam van God – als pioniers (of voorlopers) de weg, tot
redding van de in zonde en (geestelijke) slaap vervallen Gemeente/Kerk, toe moeten bereiden en die haar wakker
moeten schudden tot haar berouwvolle bekering.
Door haar persoonlijke aanvaarding van het gestorte Bloed zal dat haar redding en overwinning over de in haar
wonende zondemacht brengen. De eersten, die hierop positief zullen reageren, zijn de zgn. “wijze maagden” (zie
6
Matth. 25:1-2).
Ook de eerste engel van Maleachi 3:1 typeert deze arbeiders.
Mal. 3:1a
Zie, Ik zend Mijn bode (de geroepen en gezalfde dienstknecht, die als pionier voorbereidt), die voor
Mijn aangezicht de weg bereiden zal; (NBG)
Eerst zal het Lam van God de wijzen onder de leden van de ware Gemeente/Kerk, door toedoen van deze pioniers, roepen om deel te nemen aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam van God (zie noot 7). De gelovigen, die positief op deze roep van de Geest reageren, zal Hij totaal verlossen van satans zondemacht, hen zo Zijn
overwinning over diens zondemacht met hen delend.
Openb. 19:9
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de
7
Bruiloft van het Lam. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”.
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De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The marriage supper of the
Lamb”, wat ook “het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie eventueel op onze website de studie: “Geroepen
tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”.
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2. Het gestorte Bloed van het Lam overwint satans zondemacht in het leven van de wijze maagden door
middel van het louterend Vuur van de Engel van het Bloedverbond.
Mal. 3:1b-3
Plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke “vaten” - die wij
behoren te zijn) komen de Here, Die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die gij begeert (nl. de Here
8
Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen . 2 Doch wie kan
de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (SV: staan; dus niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen),
9
als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers . 3 Hij zal zitten,
het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde en geroepen knechten van de Heer)
reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer
10
aanwezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23). (NBG)
Nu kan het Lam van God dit louterend vuur van Zijn Heilige Geest over hen zenden, over en in allen, die welwillend
op Zijn roepstem hebben gereageerd en hen wit als sneeuw (d.i. zondeloos) maken, hen louterend als goud.
Ef. 5:26-27
Om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het
Woord, 27 om de gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (beeld van de Bruidsgemeente). (HSV)
In Daniel 2:45 lezen wij, dat uit de berg (der zonde) een steen (beeld van een menselijke ziel) zonder handen (d.i.
zonder menselijke hulp, maar vanwege zijn geloof in het Woord van God) afgehouwen is geworden en van deze
berg afrolt (d.i. de macht van satans zonde als eerste heeft overwonnen) en dat dit pas zou gebeuren in de tijd, als
de 10 koningen (regeringsleiders) over het Verenigd Europa zullen heersen (vers 35b). Dan zou deze éne steen
groeien tot een berg van stenen, die de hele aarde zou vervullen (m.i. een beeld van de dan gevormde Bruidsgemeente).
Dan. 2:34-35
Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los (beeld
van een ziel uit de eindtijd), die het beeld (uit Nebukadnezar’s droom) trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden (in het hart en denken van die ziel) tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en
het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind (van de Geest) voerde ze
mee, zodat er (in het leven van die ziel) geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen
had, werd tot een grote berg (beeld van de Bruid van het Lam van God), die de gehele aarde vulde. (NBG)
Dan. 2:44-45
Maar in de dagen van die (10) koningen (de 10 regeringsleiders, die over Europa heersen in de
antichristelijke tijd) zal de God des hemels een Koninkrijk (het Koninkrijk Israël) oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te
gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen (beeld van een ziel uit de eindtijd) van de berg losraakte
en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud (in zijn persoonlijk denken) verbrijzelde. De grote God heeft
de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (NBG)
Als dus deze eerste christen – zonder handen, d.i. zonder menselijke hulp, maar door zijn geloof in het volmakend
Woord van God – vrijgemaakt zal worden van de macht van de berg der zonde, dan zal hij in deze zondige wereld, met haar zondige koninkrijken, enkel en alleen het koninkrijk van God voor zijn leven aanvaarden. Daarna
zullen in een rap tempo velen (een grote berg, beeld van de Bruid van het Lam van God) zijn levensstijl en visie navolgen.
Velen denken abusievelijk, dat deze steen van Daniël 2 Jezus Christus is. Dat kan niet waar zijn, omdat dit een
eindtijdgebeuren is. Bovendien is Jezus in Zijn aardse loopbaan nooit gebonden geweest aan de macht van de
berg der zonde.

3. De roeping, zalving en formering van de Bruid van het Lam van God.
Dan zal het Lam van God haar (d.i. de Bruid) Zijn bruidszalving geven en haar toebereiden voor haar toekomstige
functie. Hij zal Zijn Bruid dan tooien met haar bruidssierselen en haar macht en majesteit geven.
Als de tijd van de bruiloft daar is, zal de Bruidegom onzichtbaar – in en door de Heilige Geest – in dat geestelijk
middernachtelijke uur (in zowel geestelijk, politiek alsook economisch gezien zeer moeilijke tijden) komen. Hij zal
dan komen en haar (d.i. de Bruid) in de bruiloftszaal binnenleiden.
Ps. 45:14-16
De koningsdochter (beeld van de Bruid van het Lam van God) is innerlijk één en al heerlijkheid;
haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad (haar uitwendige verheerlijking). In geborduurde kleding wordt
zij naar de Koning geleid; de jonge meisjes (SV: jonge dochters), haar vriendinnen (SV: medegezellinnen, beeld van: “de
8

Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.
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Blekers (SV: vollers) = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin
wordt bedoelt dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27
(hierboven vermeld) en ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.
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Spijsoffer volgens de Statenvertaling.
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overigen van haar zaad” – zie noot ), volgen haar en worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en
vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. (HSV)
Matth. 25:10b
En (de wijze maagden) die gereed waren, gingen met Hem (d.i. Jezus, de Bruidegom) in tot de
Bruiloft, en de deur werd (door Hem) gesloten. (SV)
Openb. 12:1
En er verscheen een groot teken in de hemel (het Koninkrijk der hemelen hier op aarde, dit is
de Gemeente/Kerk – zie Matth. 25:1): een Vrouw (voorheen de Bruid, maar zij is nu gehuwd met het Lam), bekleed met de zon,
en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. (HSV)
De Bruid van Gods Lam is dan aangedaan
• met de gerechtigheid van God de Vader, hier uitgebeeld door de zon,
• terwijl zij staat in de eeuwige en volmaakte verlossing uit satans zondemacht door haar geloof in de Bloedverzoening van de Zoon van God, hier uitgebeeld door haar staan op de maan,
• terwijl zij is gekroond met de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige Geest, hier uitgebeeld door de
twaalf sterrige kroon op haar hoofd.

4. De roeping, zalving en vorming van de 144.000 in de schoot van de Bruid van Gods Lam.
12

Openb. 12:2
En zij (de Vrouw, voorheen de Bruid) was zwanger (van de mannelijke zoon, de 144.000 – zie noot ),
en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. (SV)
Openb. 12:5
En zij baarde een mannelijke zoon (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een
ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. (SV)
Deze zoon heet “mannelijk”, omdat hij bij zijn geboorte al geestelijk volwassen is en de mannelijke Christus-natuur
heeft (zie noot 12).
Jes. 66:6-11
Er klinkt tumult in de stad, een luide stem uit de tempel: het is de stem van de Heer, die
Zijn vijanden vergeldt naar hun daden. 7 Nog voor Sion (hier: het beeld van de Vrouw uit Openb. 12:2) weeën heeft,
moet ze bevallen; voor de barensnood over haar komt, brengt ze een zoon ter wereld (zie Openb. 12:2 en 5,
hierboven vermeld). 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag
worden gebaard, kan een volk in één keer worden geboren? Maar Sion baart (in geestelijke zin) haar kinderen
(de 144.000 – zie noot 12) terwijl de weeën net begonnen zijn. 9 Zou Ik de moederschoot openen en niet laten
baren? – zegt de Heer. Of zou Ik laten baren en de schoot gesloten houden? – zegt jullie God. 10 Laat allen
die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen
met haar jubelen. 11 Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke,
13
volle borsten zullen je zogen en verkwikken (beeld van de ware geestelijke spijze die zij uitdeelt). (NBV)
Openb. 7:1-8
Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee en ook niet tegen enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, die het zegel had van de levende
God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee te beschadigen: 3 Beschadig de aarde niet, en ook niet de zee en de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God
aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het getal van de verzegelden: honderdvierenveertigduizend verzegelden uit alle stammen van de Israëlieten. 5 Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden,
uit de stam Ruben twaalfduizend verzegelden, uit de stam Gad twaalfduizend verzegelden, 6 uit de stam Aser
twaalfduizend verzegelden, uit de stam Naftali twaalfduizend verzegelden, uit de stam Manasse twaalfduizend
verzegelden, 7 uit de stam Simeon twaalfduizend verzegelden, uit de stam Levi twaalfduizend verzegelden, uit
de stam Issaschar twaalfduizend verzegelden, 8 uit de stam Zebulon twaalfduizend verzegelden, uit de stam
Jozef twaalfduizend verzegelden, en uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden. (HSV)
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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).

12

In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest 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 (d.i. 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 (d.i. manifesteert zich)
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon”. Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot “de mate van
de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:3).
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Vers 11 heeft het 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 (d.i. de Bruid) ben een
muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen (d.i. in de ogen van de Bruidegom) als één, die vrede vindt”
(Hooglied 8:10 – SV).
Tevens zien we dan het verschil met: “Wij hebben een jonge zuster, die nog geen borsten heeft” (Hooglied 8:8a – NBG), beeld
van hen die geestelijk nog NIET volwassen (of NIET volmaakt) zijn. Dezelfde groep als “de overigen van haar zaad “ uit Openbaring 12:17 (zie noot 11). Ook is het dezelfde groep als de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13.
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Openb. 14:1-5
En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion (het beeld van de Gemeente/Kerk), en bij
Hem honderdvierenveertigduizend mensen, en op hun voorhoofd stond de Naam van Zijn Vader geschreven. 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een
zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 3 En zij zongen als (NBV:
iets dat leek op) een nieuw lied vóór de troon, en vóór de vier dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En
niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. 4
Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagdelijk rein. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naar toe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5
En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. (HSV)

5. De totale reiniging van Gods ware heiligdom (de ware Gemeente/Kerk), van de heerschap-pij van satans
7-koppige zondraak, om haar te brengen tot de totale overwinning over zijn zondemacht over haar.
Openb. 12:3-4
En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak, met zeven koppen, en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van ‘de
sterren van de hemel’ (beeld van de gelovigen, die door de valse profeet misleid zijn) en wierp die op de aarde (nl. uit het Ko14
ninkrijk der hemelen, d.i. uit de ware Gemeente/Kerk). En de draak stond voor de vrouw (de Bruid van het Lam) , die op het
15
punt stond te baren, om haar kind (zie noot ) te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. (HSV)
Dan heerst er een geestelijke oorlog in het Koninkrijk der hemelen, de ware Gemeente/Kerk, hier op aarde (zie
Matth. 25:1).
Openb. 12:7-12
Toen brak er oorlog uit in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, beeld van de Ge16
meente/Kerk): Michaël (zie noot ) en zijn engelen (de Here Jezus en Zijn gezalfde, hiertoe geroepen, predikers) voerden
oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen (d.i. satan en zijn helpers) voerden oorlog. 8 Maar zij waren
niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel (nl. het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) niet meer
gevonden. 9 En de grote draak werd eruit (uit de ware Gemeente/Kerk) geworpen, namelijk de oude slang, die duivel heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde (beeld van de wereld
van de onbekeerden; dus ook van dat deel van de Gemeente, dat onbekeerd is gebleven) en zijn engelen werden met hem
neergeworpen (beter vertaald: uitgeworpen, nl. uit de ware Gemeente, het Lichaam van Christus). 10 En ik hoorde een luide
stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht
van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders (en zusters), die hen dag en nacht aanklaagde voor onze
God, werd neergeworpen (beter vertaald: uitgeworpen, nl. uit de ware Gemeente/Kerk). 11 En zij (nl. Zijn ware discipelen, de
“wijzen” in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven
niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel
en geest – zie Ef. 5:27). 12 Daarom, verheugt u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee
bewonen, want de duivel is tot u naar beneden gekomen (SV: neergedaald) in grote woede, wetende, omdat hij
weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (HSV)
Obadja 21
En er zullen heilanden (NBG: verlossers) op de berg van Sion opkomen, om Ezau’s gebergte (beeld van de wereldsgezinde christen) te richten; en het koninkrijk zal van de HERE (JaHWeH) zijn. (SV)

6. De UITGIETING van de Spade Regen (beeld van de Heilige Geest), het Nieuwe Leven uit God, over het
totaal van zonden verloste deel van de Gemeente/Kerk.
Joël 2:23-27
En gij, kinderen van Sion! (beeld van de Gemeente/Kerk) juicht en verheugt u in de HERE (JaHWeH), uw God; want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
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Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late (SV: Spade) Regen , zoals
voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente). 24 De dorsvloeren (van uw hart) zullen vol koren
(beeld van de Goddelijke spijze, Gods ware Woord) zijn, en de perskuipen van most en olie (beeld van de Heilige Geest) overstomen. 25 Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de
knager (zondemachten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus geestelijk kaalvreten), mijn groot
leger dat Ik op u afzond. 26 Gij zult volop en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze die Ik u geef), en gij zult
loven de Naam van de HERE, uw God, Die wonderbaar met u gehandeld heeft; Mijn volk zal nimmermeer te
schande (SV: niet beschaamd) worden. 27 Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël (hier: de Gemeen-
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Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. Voor meer over deze
vrouw uit Openbaring 12, zie o.a. – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” en “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het lam van God, het Lichaam van Christus”.

15

Dit kind is niet Christus, zoals abusievelijk door velen geleerd wordt, maar de 144.000 verzegelden uit het volk van Israël.
Voor meer over de 144.000 zie, op onze website, de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak”.
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Michaël is het beeld van Jezus als de Heer der heirscharen, de Commandant van het hemelse leger van God (het Goddelijke leger van menselijke arbeiders en engelenmachten).

17

10

Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
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te/Kerk – zie noot ) ben, en dat Ik, de HERE, uw God, ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te
schande worden. (NBG)

7. Dan zal deze eindtijd-Gemeente/Kerk (het laatste Huis) heerlijker zijn dan die uit de apostolische tijd, de
periode van het begin van de christelijke Gemeente/Kerk (het eerste Huis).
19

Hag. 2:7-10
Want zo zegt de HERE der heirscharen : Nog eens, een korte tijd zal het zijn; en Ik zal
de hemelen (d.i. het Koninkrijk der hemelen op aarde, beeld van de Gemeente/Kerk), en de aarde, en de zee, en het droge
doen beven. 8 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen (d.i. de Here
Jezus Christus), en Ik zal dit huis (de Gemeente/Kerk van de eindtijd) met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heirscharen. 9 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HERE der heirscharen. 10 De heerlijkheid van dit
laatste huis (de ware Gemeente/Kerk van de eindtijd) zal groter worden, dan van het eerste (de Gemeente uit de begintijd, de
zgn. apostolische tijd), zegt de HERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HERE der
heirscharen. (SV)
Rom. 8:18-19
Want ik (d.i. Paulus) vind dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schep20
ping (SV: het schepsel) het openbaar worden van de kinderen (NBG: de zonen – zie noot ) van God. (HSV)
1 Tim. 3:16
En buiten alle twijfel: groot is het geheimenis van de godsvrucht: God (de godzaligheid – zie
21
noot ) is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien door de engelen, is gepredikt
onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. (HSV)

8. De grote wereldwijde opwekking.
Openb. 14:14-16
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand, gelijkend op een mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam
uit de tempel en riep met luide stem tot Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te
maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden (het betreft hier de grote oogst van zielen
in de eindtijd). 16 En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid (en het goede
zaad, de kinderen van het Koninkrijk, werden bijeengebracht in Zijn schuur, d.i. in Zijn Koninkrijk – zie Matth. 13:30a en c, 38a en 39b).
(HSV)
Joël 2:28-32
Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest (Zijn ontdekkend licht) zal uitstorten op al wat
leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen
gezichten (of: visioenen) zien. 29 Ook op de (minste onder Mijn) dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in
die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen (atomische ontploffingen). 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de
grote en geduchte dag des Heren komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd
heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. (NBG)
Dan worden, ook in en vanuit Jeruzalem, grote evangelisatie-campagnes gehouden.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen (d.i. in de eindtijd): dan zal de berg van het
huis des HEREN (de geestelijke berg Sion, de ware Gemeente) vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen (boven andere christelijke groeperingen, zie Jes. 4:2). En alle volkeren zullen alle derwaarts
heenstromen (d.i. de grote opwekking) 3 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat
wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. (NBG)
Jes. 4:2-6
Te dien dage (d.i. in de eindtijd, zie Jes. 2:2) zal wat de HERE (geestelijk) doet uitspruiten (nl. de
Bruid van het Lam van God) tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht van het land (de vrucht van de Geest: d.i. de ware
kinderen van God) tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël (beeld van Gods volk, Gods ware kinderen). 3 En
het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion (beeld van Gods ware kinderen), overgelaten in Jeruzalem (beeld
18

Rom. 2 vers 29: “Maar die is een Jood (of Israëliet), die het in het verborgen (d.i. in het innerlijk, in het hart) is, en de
besnijdenis van het hart – in de geest, niet in de letter – is de (ware) besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit
God.”
Uit de Bijbelse Encyclopedie: Israël betekent letterlijk: “hij (of zij) strijdt met God” of “God strijdt”. En Jood (van de stam Juda, in
het Duits: die Jude) betekent: “Lof, prijs” of “Hij (nl. de Here) zal geprezen worden”.
19

Here der heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.
20

Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke
rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus
niet aanwezig.

21

De letterlijke vertaling is: De godzaligheid. En deze godzaligheid (de Goddelijke natuur) is dan ook geopenbaard in het
vlees, dat is, in het hart en leven van de geestelijke mens.
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van de Bruid van het Lam van God), heilig zal heten – ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, 4 wanneer
de Here het vuil (beeld van de zonde) van de dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van
Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht (SV: oordeel), en van uitdelging (SV: door
de Geest van uitbranding). 5 Dan zal de HERE over het gehele gebied (SV: alle woning) van de berg Sion en over de
samenkomsten die daar gehouden worden, overdag een wolk scheppen en ‘s nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat (in Gods ogen) heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 En er zal een hut zijn tot een
schaduw overdag tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen (beeld van Gods
bewaring in tijden van nood en tijdens oordelen van God). (NBG)
Zo worden ontelbare zielen aan Gods Koninkrijk toegevoegd.
Openb. 7:9
Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden, en palmtakken in
hun hand. (HSV)
Aan God alleen zij al de heerlijkheid.
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