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Algemene noot: 

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Sta-
tenvertaling. Wel zijn er af en toe woorden vervan-
gen door meer hedendaags gebruikte woorden. Na-
tuurlijk 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 – be-
wust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in 
één oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bij-
beltekst 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 toe-
gestaan, mits met bronvermelding. 

5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen 
zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Na-
tuurlijk 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 over-
vloede: zie punt 4 hierboven. 

 
Nieuwe opmaak: april 2023 

 
E. van den Worm 
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De 7 fasen van de wederkomst 

van onze Here Jezus Christus 

Fase 1: 
De toebereidingen van Zijn wederkomst 
• Maléachi 3:1a, “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, uit-

beelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten 
van onze Here Jezus Christus), die voor Mijn aangezicht 
de weg bereiden zal.” 

Deze toebereiding van Zijn wederkomst gebeurt 
in en door de Heilige Geest met Zijn hiertoe ge-
roepen en gezalfde menselijke “spreekbuizen” als 
Zijn instrumenten. 
De 1ste toebereiding: De roep van de Geest ter 
middernacht (gedurende geestelijke, sociale en 
militaire middernachtelijke omstandigheden, dat 
wil zeggen: in zeer duistere, moeilijke tijden). 
• Mattheüs 25:6-13, “En ter middernacht geschiedde 

een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem 
tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en be-
reidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de 
wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen 
gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: 
Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u 
niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en 
koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, 
kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen 
met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. 
Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: 
Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: 
Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want 



 

 

4 

gij weet de dag niet, noch de ure, in welke de Zoon 
des mensen komen zal.” 

• Efeze 5:14-20, “Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die 
(geestelijk gezien) slaapt, en staat op uit de (geestelijke) 
dood; en Christus zal over u lichten. Zie er dan op 
toe, dat gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, 
maar als wijzen. De tijd uitkopende, omdat de dagen 
boos zijn. Daarom weest niet onverstandig, maar ver-
staat, welke de wil van de Here zij. En wordt niet 
dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt ver-
vuld met de Geest; sprekende onder elkaar met psal-
men, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende 
en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen 
tijd, over alle dingen, God en de Vader, in de Naam 
van onze Here Jezus Christus.” 

Hierdoor geschiedt een algemeen geestelijk ont-
waken van de hele Gemeente / Kerk. 
De 2de toebereiding: De roep van de Geest tot 
deelname aan het avondmaal van de bruiloft van 
het Lam van God: 
• Openbaring 19:9, “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn 

zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de brui-
loft van het Lam.1 En hij zei tot mij: Deze zijn de waar-
achtige woorden Gods” 

Aan hen, die hier deel aan willen nemen, zal de 
Geest de volmaakte verlossing teweegbrengen 
van alle zondemacht, die hen “zonder vlek of rim-
pel” zal maken door hun vrijwillige en gelovige 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “Door de Geest van God 

geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft 
van Gods Lam” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
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deelname aan de volmaakte wassing (reiniging) in 
het gestorte Bloed van Gods Lam, door gedurig 
Zijn vlees en Zijn bloed geestelijk te eten en te 
drinken (zie fase 2). 
• Lukas 9:23-24, “En Hij zei tot allen: Zo iemand achter 

Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn 
kruis dagelijks op en volge Mij. Want zo wie zijn leven 
behouden wil, die zal het verliezen, maar zo wie zijn 
leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het behou-
den.” 

• 2 Korinthe 4:10-11, “Altijd de doding van de Here 
Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (op-
standings)leven van Jezus in ons lichaam zou geopen-
baard worden. Want wij, die leven, worden altijd in 
de dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het 
(opstandings)leven van Jezus in ons sterfelijk vlees 
(dus: reeds hier op aarde) zou geopenbaard worden.” 

Fase 2: 
Zijn plotselinge komst als de Engel van het (bloed-) 
verbond 
• Maléachi 3:1b, “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 Hei-
lige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der heirscha-
ren.” 

De werkelijke totale loutering / reiniging van Zijn 
Bruid in het Vuur van de Geest op grond van haar 
geloof in het gestorte Bloed van Gods Lam, waar-
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door zij vlekkeloos en rimpelloos, onberispelijk 
rein, wordt gemaakt. 
• Efeze 5:26-27, “Opdat Hij haar heiligen zou, haar ge-

reinigd hebbende door het bad met het (reinigende) wa-
ter door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk 
zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rim-
pel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn 
en onberispelijk.” 

Fase 3: 
Zijn wederkomst als de verkwikkende, vernieuwen-
de Spade Regen met Zijn overvloedig, Goddelijk Le-
ven 
• Joël 2:23-27, “En gij, kinderen van Sion (beeld van de 

Gemeente / Kerk)! verheugt u en zijt blijde in de HERE, 
uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerech-
tigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de 
Heilige Geest); en Hij zal u de (geestelijke) regen doen 
nederdalen, de Vroege Regen en de Spade (of: late) 
Regen (beeld van de uitstorting van de Heilige Geest) in de 
eerste maand (NBG: zoals voorheen, dat is: zoals in de apos-
tolische tijd). En de dorsvloeren (van uw hart) zullen vol 
koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlo-
pen (= vol van de Heilige Geest zijn). Alzo zal Ik u de jaren 
vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruid-
worm, en de rups heeft afgegeten (beeld van demonische 
machten en misleidende geesten in de Gemeente / Kerk); Mijn 
groot leger, dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult 
overvloedig en tot verzadiging eten (van de geestelijke 
spijze die Ik u geef), en prijzen de Naam van de HERE, 
uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn 
volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. 
En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël 
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(hier: de Gemeente / Kerk) ben, en dat Ik de HERE, uw 
God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet be-
schaamd worden in eeuwigheid.” 

Fase 4: 
Zijn wederkomst als Bruidegom in het bruiloftsfeest 
van Gods Lam, dat hier op aarde plaats zal vinden 2 
Dan zal Hij Zijn Bruid tooien met haar heerlijke, 
geestelijke bruidsversierselen. 
• Openbaring 12:1, “En er werd een groot teken gezien 

in de hemel (= het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk: 
de Bruidsgemeente): een vrouw 3 bekleed met de zon, 
en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren.” 

Hij zal haar tooien met de heerlijkheid (gerechtig-
heid) van de Vader, uitgebeeld door de zon; met 
de heerlijkheid (de totale Bloedverzoening) van de 
Zoon als Lam van God, uitgebeeld door de maan, 
waarop ze staat; met de heerlijkheid (majesteit) 
van de Heilige Geest, uitgebeeld door de kroon 
van 12 sterren. 
• Psalm 45:9-16, “Al Uw klederen zijn mirre, en aloë, 

en kassie; uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een 

Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. 
(noot AK) 
 

3 Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Ge-

naamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. 
• Zie, naast de studie bij noot 2, eventueel ook nog ons GRA-

TIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit 
Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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verblijden. Dochters van koningen zijn onder Uw kos-
telijke staatsdochteren; de Koningin staat aan Uw 
rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o 
Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk 
en het huis van uw vader. Zo zal de Koning lust heb-
ben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Here is, zo 
buig u voor Hem neer. En, dochter van Tyrus, de 
(geestelijk) rijken onder het volk, zullen uw aangezicht 
met geschenk smeken. De Dochter van de Koning is 
geheel verheerlijkt INWENDIG; haar kleding is van 
gouden borduurwerk (haar UITWENDIGE, zichtbare heer-
lijkheid). In gestikte klederen (= in kleurrijk geborduurde ge-
waden) zal zij tot de Koning geleid worden; de jonge 
dochters, die achter haar zijn, haar medegezellinnen 
(beeld van “de overigen van haar zaad”, zie Openb. 12:17), zul-
len tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden 
met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in 
het paleis van de Koning.” 

Fase 5: 
Zijn wederkomst als de Hersteller van de gehele 
ware Gemeente / Kerk, als Michaël, de Heer der heir-
scharen 4, gevolgd door Zijn geestelijke leiding tij-
dens de grote wereldwijde opwekking 
Voor beide geestelijke arbeid zal Hij Zijn Bruid, het 
geestelijke Lichaam van Christus, als Zijn instru-
ment daartoe gebruiken en haar aangorden met 
grote geestelijke kracht. Dan zal Hij oorlog voe-

 
4 Michaël, de Heer der heirscharen = Beeld van Jezus als de 

Here Sebaoth, de Commandant van het leger van God, de 
Here der heirscharen. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
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ren tegen de 7-koppige zondedraak, die zich in de 
wereld, maar ook in de Gemeente / Kerk, schuil-
houdt. 
• Openbaring 12:3-4, “En er werd een ander teken ge-

zien in de hemel (op aarde: beeld van de Gemeente); en 
ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoof-
den, en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke 
hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de ster-
ren des hemels, en wierp die op de aarde. En de 
draak stond voor de vrouw 5 (van het Lam), die (de man-
nelijke zoon, namelijk: de 144.000) baren zou, opdat hij 
haar (geestelijk) kind zou verslinden, wanneer zij het 
zou gebaard hebben.” 

• Openbaring 12:7-11, “En er werd krijg (= oorlog / strijd) 
in de hemel (‘de hemel op aarde’: beeld van de Gemeente); 
Michaël en zijn engelen (beeld van Jezus als de Here Se-
baoth, de Commandant van het leger van God, de Here der heir-
scharen èn Zijn menselijke arbeiders en engelenmachten) krijg-
den tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn 
engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats 
is niet meer gevonden in de hemel (namelijk: in de Ge-
meente). En de grote draak is geworpen, namelijk de 
oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, 
die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen 
op de aarde (beeld van de wereldse, goddeloze mensheid; en 
ook van het deel van de Gemeente dat ONBEKEERD is geble-
ven); en zijn engelen zijn met hem (uit de Gemeente) ge-
worpen. En ik hoorde een luide stem, zeggende in de 
hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het ko-
ninkrijk geworden van onze God; en de macht van 
Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders, 

 
5 Zie noot 3. 
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die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is 
nedergeworpen. En zij (= de oprecht gelovigen) hebben 
hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun ge-
loof en reiniging in) het bloed van het Lam, en door het 
woord van hun getuigenis (= de verkondiging van Christus 
aan anderen), en zij hebben hun (zondig, vleselijk) leven 
niet liefgehad tot de dood toe (= totdat hun oude, zondige 
leven helemaal –naar lichaam, ziel en geest– is afgestorven aan 
de zondemacht, reeds hier op aarde, zodat zij reeds op hier op 
aarde zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk, kunnen leven, 
zie Ef.5:27).” 

Dan zal de gehele ware Gemeente / Kerk, Gods 
heiligdom, totaal worden gereinigd van alle zon-
devlek en rimpel, dus onberispelijk worden ge-
maakt. Daarna zal Hij Zijn met grote autoriteit en 
kracht omgorde Bruid als Zijn geestelijke instru-
ment gebruiken om de grote wereldwijde op-
wekking tot stand te brengen, waardoor een on-
telbare schare van gelovigen aan Zijn ware Ge-
meente / Kerk zal worden toegevoegd. 
• Openbaring 14:14-16, “En ik zag, en ziet, een witte 

wolk, en op de wolk was Eén gezeten, des mensen 
Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden 
kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een an-
dere engel kwam uit de tempel, roepende met een 
luide stem tot Degene, Die op de wolk zat: Zend Uw 
sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu ge-
komen, omdat de oogst (van zielen) der aarde rijp is 
geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op 
de aarde, en de aarde werd gemaaid.” 

• Openbaring 7:9, “Na deze zag ik, en ziet, een grote 
schare (of: menigte), die niemand tellen kon, uit alle 
natie, en geslachten, en volken, en talen, staande 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/5.html#27


 

 

11 

voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met 
lange witte klederen, en palmtakken waren in hun 
handen.” 

Fase 6: 
Zijn wederkomst te midden van Israël als Michaël, 
de Vorst van Israël, om de strijd te leiden, waardoor 
het hele, reeds aan Abram beloofde land door Israël 
op de Arabieren zal worden veroverd 
• Daniël 12:1, “En te dier tijd zal Michaël (= beeld van Je-

zus als de Here Sebaoth, de Commandant van het leger van 
God, de Here der heirscharen) opstaan, die grote vorst, die 
voor de kinderen van uw volk staat; als het zulk een 
tijd van benauwdheid zijn zal, (zo)als er niet geweest 
is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde 
tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al 
wie gevonden wordt geschreven te zijn in het 
Boek.” 

• Genesis 15:18-21, “Op diezelfde dag maakte de 
HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw 
zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van 
Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Eufraat:...” 

• Hábakuk 3:1-19a, “Het gebed van Habakuk, de pro-
feet… Here, ik heb de tijding aangaande U verno-
men, ik ben, Here, met vreze voor Uw werk vervuld; 
roep het in het leven in de loop der jaren, maak het 
openbaar in de loop der jaren; gedenk in de toorn aan 
ontfermen! God komt van Teman en de Heilige van 
het gebergte Paran. sela. Zijn majesteit bedekt de he-
melen, en de aarde is vol van Zijn lof. Er is een glans 
als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan Zijn zijde en 
daar is het omhulsel van Zijn kracht. Voor Hem uit 
gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet. 
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Hij staat en doet de aarde schudden; Hij ziet rond en 
doet de volken van schrik opspringen, de aloude ber-
gen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken 
ineen; de eeuwenoude wegen zijn Zijne. Ik zie de ten-
ten van Kusan onder druk, de tentkleden van het land 
van Midjan sidderen. Is tegen de rivieren, o Here, is 
tegen de rivieren Uw toorn ontbrand, of tegen de zee 
Uw verbolgenheid, dat Gij rijdt op Uw paarden, op Uw 
zegewagens? Reeds is Uw boog ontbloot, Gij hebt U 
voorzien van pijlen in overvloed. sela. Gij splijt de 
aarde tot rivieren, de bergen zien U, zij beven, stro-
men van water trekken voorbij, de watervloed verheft 
zijn stem, hij steekt zijn handen omhoog. De zon, de 
maan treden terug in haar woning, wegens het licht 
van Uw voortsnellende pijlen, wegens de glans van 
Uw bliksemende speer. In gramschap doorschrijdt 
Gij de aarde, in toorn dorst Gij de volkeren. Gij trekt 
uit tot redding van Uw volk, tot redding van Uw Ge-
zalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelo-
zen huis en ontbloot het fundament tot de laatste 
steen. sela. Gij doorsteekt met zijn eigen pijlen het 
hoofd zijner krijgslieden, die aanstormen om mij te 
verstrooien met een gejuich, alsof zij de ellendige in 
een schuilhoek verslonden. Gij betreedt met Uw 
paarden de zee, de schuimende vloed der grote wa-
teren. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op 
het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf 
kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats 
waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag der 
benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het 
volk dat met benden ons aanvalt. Al zou de vijgen-
boom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijn-
stokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; 
al zouden de akkers geen spijs opleveren, de scha-
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pen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in 
de stallingen zijn, Nochtans zal ik juichen in de 
Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here 
Here is mijn Kracht; Hij maakt mijn voeten als die 
der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.” (NBG) 

Tijdens deze oorlog, mijns inziens die van Gog en 
Magog 6 (zie Ezech. 38 en 39), zullen ook alle 12 
stammen van Israël door de Heer naar Kanaän 
worden teruggevoerd uit de landen waar ze zich 
gedurende de voorafgaande eeuwen hebben ge-
vestigd, waarbij de 10 verloren gewaande stam-
men hun oorspronkelijke identiteit terug zullen krij-
gen. Deze terugkeer van alle 12 stammen van Is-
raël gebeurt gelijktijdig met de grote wereldwijde 
opwekking. 
• Jesaja 11:10-16, “Want het zal geschieden ten zelve 

dage, dat de heidenen (de heiden-volkeren) naar de 
Wortel van Isaï (= beeld van Jezus als Verlosser en Zaligma-
ker), Die staan zal tot een banier der volken, zullen 
vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn (= beeld van de laatste 
wereldwijde opwekking). Want het zal geschieden te dien 
dage, dat de Here ten andere male Zijn hand aanleg-
gen zal om weer te verwerven het overblijfsel van Zijn 
volk, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en 
van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en 
van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de 
eilanden (beter vertaald: kustlanden) der zee (de 10 verloren 
gewaande stammen). En Hij zal een banier oprichten on-
der de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël 

 
6 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Russische opmars 

– De oorlog van Gog (volgens Ezechiël 38 en 39)” van CJH 
Theys. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/38.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/oorlogGog-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/oorlogGog-ebookA6.pdf
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verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, 
van de 4 einden van het aardrijk. En de nijd van 
Efraïm zal wegwijken, en de tegenstanders van Juda 
zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benij-
den, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zul-
len de Filistijnen (de huidige Palestijnen) op de schouder 
vliegen tegen het westen, en zij zullen tezamen die 
van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen 
zij hun handen slaan, en de kinderen van Ammon (de 
huidige Jordaniërs; met Amman als hoofdstad) zullen hun ge-
hoorzaam zijn. Ook zal de HERE de inham van de 
zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand be-
wegen tegen de rivier, door de sterkte van Zijn wind; 
en Hij zal dezelve slaan in de 7 stromen, en Hij zal 
maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. 
En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel 
van Zijn volk, dat overgebleven zal zijn van Assur, 
gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit 
Egypteland optoog.” (de 10 verloren gewaande stammen 
zullen gekerstend –dat is: tot het christendom bekeerd– weder-
keren) 

• Ezechiël 39:25-29, “Daarom zo zegt de Here HERE: 
NU zal Ik Jakobs gevangenen terugbrengen, en zal 
Mij ontfermen over het gehele huis (= volk) van Israël, 
en Ik zal ijveren over Mijn heilige Naam; als zij hun 
schande zullen gedragen hebben, en al hun overtre-
ding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, 
toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand 
was, die hen verschrikte. Als Ik hen zal hebben te-
ruggebracht uit de (heiden)volken, en hen vergaderd 
zal hebben uit de landen van hun vijanden, en Ik aan 
hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heide-
nen; dan zullen zij weten, dat Ik, de HERE, hun God 
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ben, dewijl Ik ze gevankelijk (= als gevangenen) heb 
doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze 
weer verzameld in hun land, en heb aldaar nie-
mand van hen meer overgelaten. En Ik zal Mijn 
aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer 
Ik Mijn Geest over het huis van Israël zal hebben uit-
gegoten, spreekt de Here HERE” 

Geen één Israëliet zal dan buiten het veroverde 
Kanaän zijn (zie vers 28). 

De 7de en laatste fase: 
Zijn ZICHTBARE wederkomst op aarde vanuit de 
wolken van de hemel 

De voorgaande 6 fasen zijn onzichtbaar en ge-
beuren in en door Zijn Heilige Geest. Vlak vóór 
deze laatste fase van Zijn wederkomst gebeurt de 
opstanding van alle rechtvaardige doden, die 
dan samen met degenen, die in een punt van de 
tijd zijn veranderd, de opgang naar de wolken 
gaan maken, de wedergekomen Here tegemoet 
in de lucht. Dan zullen zij met Hem naar de aarde 
neerdalen om met Hem het 1000 jarige Godsrijk 7 
op de hele aarde te vestigen. 
• 1 Korinthe 15:51-58, “Ziet, ik zeg u een verborgen-

heid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zul-
len 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 

 
7 Zie eventueel onze GRATIS studie “Wat de Schrift leert over 

het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus” van E. 
van den Worm (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#28
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
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worden, en wij (= de Bruidsgemeente op aarde) zullen ver-
anderd worden. Want dit verderfelijke moet onverder-
felijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijk-
heid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onver-
derfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal 
onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het 
woord geschieden, dat geschreven is: De dood is 
verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prik-
kel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van 
de dood is de zonde; en de kracht van de zonde is de 
wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning 
geeft door onze Here Jezus Christus. Zo dan, mijn 
geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, al-
tijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die 
weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Here. ” 

• 1 Thessalonicenzen 4:13-18, “Doch, broeders, ik wil 
niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontsla-
pen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de an-
deren, die geen hoop hebben. Want indien wij gelo-
ven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal 
ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, we-
derbrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het 
Woord des Heren, dat wij (= de Bruidsgemeente), die le-
vend overblijven zullen (op de aarde) tot de toekomst 
des Heren, niet zullen voorkomen degenen, die ont-
slapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, 
met de stem van de archangel, en met de bazuin 
Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus 
gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij (= de 
Bruidsgemeente), die levend overgebleven zijn (op de 
aarde), zullen tezamen met hen opgenomen worden 
in de wolken, de Here tegemoet, in de lucht; en alzo 
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zullen wij altijd met de Here wezen. Zo dan, vertroost 
elkaar met deze woorden” 

• Openbaring 20:4-5, “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 Gods (de 
overigen van haar zaad, zie Openb.12:17), en die het beest, 
en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die 
het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voor-
hoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten 
als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de 
overigen der doden werden niet weer levend, totdat 
de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste 
opstanding.” 

Na de GROTE verdrukking van 3½ jaar zal de 
Here Jezus lichamelijk en dus zichtbaar deze we-
derkomst waar maken en uit de hemel nederdalen 
in grote heerlijkheid. 
• Mattheüs 24:29-35, “En terstond NA de (grote) ver-

drukking 8 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 alsdan zal 
in de hemel verschijnen het teken van de Zoon 
des mensen; en dan zullen al de geslachten der 
aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, 
komende op de wolken van de hemel, met grote 
kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uit-
zenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen 

 
8 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige (ver-

drukking) niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, 
en ook niet zijn zal.” (Matth. 24:21) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
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Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de 4 winden, 
van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiter-
ste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelij-
kenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bla-
deren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. 
Alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo 
weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg 
u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al 
deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de 
aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan.” 

• Openbaring 6:12-17, “En ik zag, toen Het (Lam) het 
zesde zegel geopend had, en ziet, er kwam een grote 
aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, 
en de maan werd als bloed. En de sterren van de he-
mel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn on-
rijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind ge-
schud wordt. En de hemel is weggeweken, als een 
boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden 
zijn bewogen uit hun plaatsen (door grote aardbevingen). 
En de koningen van deze aarde, en de groten, en de 
rijken, en de oversten over 1000, en de machtigen, 
en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zich-
zelf in de spelonken, en in de steenrotsen van de ber-
gen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: 
Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van 
Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het 
Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, 
en wie kan (voor Zijn aangezicht) staan (= stand houden)?” 

Dan zal Hij, samen met de met Hem nederdalende 
144.000 eerstelingen, alle antichristelijke mensen 
op aarde doden. 
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• Judas 1:14-15, “En van dezen heeft ook (H)Enoch, de 
7de van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Here 
is (weder)gekomen met Zijn vele duizenden heili-
gen; om gericht te houden tegen allen, en te straffen 
alle goddelozen onder hen, vanwege al hun godde-
loze werken, die zij goddeloos gedaan hebben, en 
vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zon-
daars tegen Hem gesproken hebben.” 

• Zacharia 14:1-5, “Zie, de dag komt voor de HERE, 
dat uw buit zal uitgedeeld worden in het midden van 
u, o Jeruzalem! Want Ik zal alle heidenen tegen Je-
ruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal inge-
nomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrou-
wen zullen geschonden worden; en de helft van de 
stad zal uitgaan in gevangenschap; maar het overige 
van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En 
de HERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die 
heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten 
dage van de strijd. En Zijn voeten zullen te dien dage 
staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten 
worden naar het oosten, en naar het westen, zodat 
er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft van 
de berg zal wijken naar het noorden, en de (andere) 
helft ervan naar het zuiden. Dan zult gij vluchten door 
de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen 
zal reiken tot Azal), en gij zult vluchten, gelijk als gij 
vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, 
de koning van Juda; dan zal de HERE, mijn God, 
komen, en al de heiligen met U, o HERE!” 

• Maléachi 4:1, “Want ziet, die dag komt, brandende 
als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al 
wie goddeloosheid doet, (als) een stoppel zijn, en de 
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toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Here 
der heirscharen (= de Heer van het Goddelijke leger), Die 
hun noch wortel, noch tak laten zal.” 

• Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend; 
en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was 
genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en 
voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als 
een vlam van vuur, en op Zijn hoofd waren vele ko-
ninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, 
die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed 
met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn 
naam wordt genoemd het Woord van God. En het 
(Goddelijke) leger (namelijk: de 144.000) in de hemel volg-
den Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein 
fijn linnen. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, 
opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij 
zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt 
de wijnpersbak met de wijn van de toorn en de gram-
schap van de almachtige God. En Hij heeft op Zijn 
kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning 
der koningen, en Here der heren. En ik zag een en-
gel, staande in de zon; en hij riep met een luide stem, 
zeggende tot al de vogels, die in het midden van de 
hemel vlogen: Komt hierheen, en vergadert u tot het 
avondmaal van de grote God; opdat gij eet het vlees 
van de koningen, en het vlees van de oversten over 
1000, en het vlees van de sterken, en het vlees van 
de paarden en van degenen, die daarop zitten; en het 
vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en 
groten. En ik zag het beest (= de antichrist), en de ko-
ningen van deze aarde, en hun legers vergaderd, om 
oorlog te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en 
tegen Zijn (Goddelijk) leger. En het beest werd gegre-
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pen, en met hem de valse profeet, die de tekenen in 
de tegenwoordigheid van hem gedaan had, door 
welke hij verleid had, die het merkteken van het beest 
ontvangen hadden, en die dat beeld aanbaden. Deze 
2 zijn levend geworpen in de poel van vuur, die met 
zwavel brandt. En de overigen werden gedood met 
het zwaard van Degene, Die op het paard zat, het-
welk uit Zijn mond ging; en al de vogels werden ver-
zadigd van hun vlees.” 

Gedurende dit 1000 jarige Rijk zal Hij alle leden 
van Zijn geestelijke Lichaam, ook die uit het Oude 
Verbond, brengen tot de volmaaktheid van de 
Christus-natuur en kleden met en tot in de vol-
maakte heerlijkheid van God. 
• Efeze 4:13, “Totdat wij allen zullen komen tot de een-

heid van het geloof en van de kennis van de Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de 
grootte van de volheid van Christus.” 

• Openbaring 21:11, “En zij (= de Bruid) had de heerlijk-
heid Gods, en haar licht was aan de allerkostbaarste 
steen gelijk, namelijk als de steen Jaspis, blinkende 
gelijk kristal.”  

Dan is uiteindelijk Gods oorspronkelijk plan met 
de mens vervuld.  
• Genesis 1:26a, “En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en 

Heilige Geest 9) mensen maken, naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis.” 

 
9 Onze almachtige God heeft 3 Openbaringsvormen: Va-

der, Zoon en Heilige Geest. Gods wezen is een Eénheid. 
Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Per-
sonen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: 
de Here is onze God; de Here is één! (dus één Persoon!). Dit 
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Amen. 
 

EINDE 

 
wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs 
en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
maakt (zie Exod.25:18). De beide cherubs en het verzoen-
deksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 Openba-
ringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Hei-
lige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de 
Zoon van God uit. En, ook de mens bestaat uit een lichaam, 
het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3). 


