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Ná Jakobs benauwdheid 
Nu wij het grootste deel van het Boek Hosea heb-
ben behandeld, is het tijd voor een korte samenvat-
ting van het voorgaande. Daarna zullen wij nog in 
beschouwing nemen wat het Boek zegt over de tijd 
na de benauwdheid van Jakob (= Israël). 
 

 
Vanwege hun aanhoudend zondigen gingen de 10 
stammen (van het “huis van Israël”) in 722 voor Chris-
tus, in ballingschap. In de Bijbel lezen wij dan niet 
meer van hen, maar uit andere geschiedkundige 
bronnen blijkt dat deze 10 stammen na vele om-
zwervingen terechtkwamen in Noordwest Eu-
ropa. De Bijbelse profetieën aangaande Israël, na 
haar wegvoering, blijken ook over deze trek haar 
het westen te spreken en voorzeggen bovendien 
dat Israël zich in haar nieuwe woonplaats zou be-
keren. Het kan niet anders of dit is vervuld na ± 
1300 jaren, toen de volkeren van Noordwest-Eu-
ropa tot het christendom overgingen. Toen had 
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God de Nieuwe (tijds)Bedeling reeds laten aanbre-
ken. Jezus, de beloofde Verlosser, was gekomen. 
In verband hiermee moest het huis Juda (de Jo-
den), het andere Israël – dat overigens deze naam 
sinds de scheuring van het rijk na Salomo niet meer 
droeg – tot in de eerste eeuw van onze jaartelling 
in (het toenmalige) Palestina blijven. In de Nieuwe 
(tijds)Bedeling treedt een nieuw volk naar voren, de 
Gemeente van Jezus Christus, die haar leden telt 
onder alle volkeren der aarde. Maar God zorgde op 
wonderlijke wijze voor een eenheid met de Oude 
(tijds)Bedeling door juist de volkeren van het huis 
van Israël tot de dragers van de christelijke be-
schaving te maken en ze te stellen tot een zegen 
voor alle volkeren der aarde. Op geestelijk gebied 
– vanuit de christelijke landen zijn predikers van het 
Evangelie getrokken naar alle delen der wereld – 
maar ook op materieel gebied (denk aan ontwikke-
lingshulp, voedselhulp, het bijbrengen van bescha-
ving en technieken en aan het zorgen voor stabili-
teit en vrede). De profetieën van de Bijbel voorzeg-
gen echter ook een nieuwe afvalligheid van God 
van de Israëlvolkeren – ook wel Jozefvolkeren ge-
noemd – in de laatste dagen, waardoor een tijd van 
grote benauwdheid zal aanbreken voor deze vol-
keren, èn voor het volk der Joden. God zal ze uit 
deze benauwdheid redden, nadat ze tot her-
nieuwde bekering zullen zijn gekomen. Dit zal 
tegelijk de tijd van de loutering van de Ge-
meente/Kerk van Christus zijn (de reiniging van het 
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Heiligdom of het oordeel over het Huis Gods). Na 
hun bekering – en dan is het ook de tijd voor de 
bekering van de Joden – zullen grote geestelijke 
opwekkingen plaats hebben, eerst in de Israëllan-
den, maar daarna over het gehele rond der aarde 
(Gods Geest uitgestort “over alle vlees” – zie 

Hand.2:17): “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt 
God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profete-
ren, uw jongemannen (SV: jongelingen 1) zullen visioe-
nen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.” In 
deze Spade Regen-opwekking 2 zal het Raadsplan 
van God tot ontknoping worden gebracht en zal 
God tot de verwezenlijking van Zijn eeuwig voorne-
men komen. Een Bruidsgemeente wordt ge-
vormd voor de Zoon van God, Die nu als Hemel-
bruidegom kan wederkomen. 
 

Ballingschap, omzwervingen, bekering, afvalligheid 
en benauwdheid, zo kunnen wij in het kort de ge-
schiedenis van Israël na het Oudtestamentisch tijd-
vak weergeven. Het vele wat Hosea hierover zegt, 
samen met wat in andere Profetische Boeken en 

 
1 Jongeling = Ook: adolescent of jong persoon. Dit kan m.i. dus 
ook m/v (= mannelijk en/of vrouwelijk) zijn. (noot AK) 
 

2 Spade Regen-opwekking = Het beeld van de UITSTORTING 
van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), 
nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – 
klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen 
te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) OP-
WEKKING (zie o.a. Matth. 24:14). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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gedeelten van de Bijbel erover vermeld staat, heeft 
ons in staat gesteld ons een goed beeld te vormen 
van de geschiedenis van dit volk in het na-Bijbelse 
tijdvak. Gods liefde en Gods trouw aan Zijn beloften 
schitteren door heel deze geschiedenis heen. Maar 
ook leert zij ons dat God rechte wegen bewandelt. 
Hij is rechtvaardig. De schuldige houdt Hij niet on-
schuldig, maar de oprechte geeft Hij genade. De 
profeet Hosea wijst hier zelf ook op in zijn laatste 
woord: “Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, 
en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de 
HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zul-
len daarop wandelen, maar de overtreders zullen 
erop struikelen” (Hos.14:10). Duidelijk te onderken-
nen is verder dat alles in feite verloopt volgens door 
God tevoren uitgezette lijnen, hoe ongerijmd dit ook 
moge schijnen. Van belang is het tevens dat ons 
scherp voor de ogen is komen te staan dat de Isra-
eliet en de Jood op geen andere wijze zalig kunnen 
worden dan zoals de heiden (iemand uit de andere 
volkeren), namelijk door persoonlijk geloof in de 
Here Jezus Christus als de enige Middelaar en 
Verlosser (Hand.4:12 + 15:11), en dat voor beide de-
zelfde genadetijd geldt: “En de zaligheid is in geen 
Ander, want er is onder de hemel geen andere 
Naam onder de mensen gegeven waardoor wij za-
lig moeten worden.” … “Maar wij geloven door de 
genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde 
wijze zalig te worden als ook zij.” Lees voor wat dit 
laatste betreft ten overvloede 2 Korinthe 6:2 (SV), 
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waar Paulus een woord van Jesaja aanhaalt dat al-
lereerst voor Israël is bestemd: “Want Hij zegt: In 
de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag 
der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de 
wel-aangename tijd, ziet, nu is het de dag der za-
ligheid!” Doch Paulus verklaart het hier ook van toe-
passing op de heidenen, als hij de Korintiërs aan-
zegt dat de geprofeteerde genadetijd nù is aange-
broken. Het is dus beslist niet zo dat de genadetijd 
voor Israël of voor het Jodendom ingaat als de “tij-
den der heidenen” aflopen. Deze tijden lopen af in 
“Armageddon”, als er al lang geen genade meer is, 
voor geen enkele onbekeerde, en betreffen niet de 
bekeringsmogelijkheid voor de heidenen, maar het 
héérsen door de heidenen (zij begonnen dan ook 
al ruim 580 jaren vóór Christus” geboorte, ongeveer 
met de val van Jeruzalem). 
 

Nog een enkele vermelding over wat er ná de be-
nauwdheid van Jakob gebeurt, vinden wij in Hosea. 
Wij willen onze beschouwingen over de profetische 
boodschap van het Boek Hosea afronden met aan-
dacht te besteden aan deze laatste serie uitspraken 
en voorzeggingen. Allereerst moeten wij het dan 
hebben over de Spade Regen-opwekking. 
Er wordt in het boek Hosea niet over de Bruiloft van 
het Lam gesproken. Wel wordt ernaar verwezen en 
ook komt de voorbereiding voor dit heilig festijn ter 
sprake. Deze voorbereiding valt namelijk geheel 
samen met de Spade Regen-opwekking. De tek-
sten die over deze opwekking handelen zijn alle al 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jesaja.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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eerder ter sprake gekomen en dit kan ook van het 
onderwerp zelf gezegd worden. Daarom kunnen wij 
volstaan met een korte bespreking. 
In Hosea 6:3 wordt beloofd, dat de Here tot Israël – 
en daarna ook tot de gehele overige wereld – zal 
komen “als een regen, als de spade regen en 
vroege regen 3 des lands” (SV). “Regen” is in de pro-
fetische symboliek een aanduiding voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. De Spade Regen wordt 
hier, in Hosea 6:3, eerst genoemd, omdat het dan 
de profetische tijd van de Spade Regen zal zijn. Dat 
zich dan het onnatuurlijke verschijnsel voordoet dat 
tegelijkertijd vroege regens vallen, ziet op de over-
stelpende (geestelijke) stortvloed die dan zal neder-
dalen, een “dubbele portie” (zie ook Joël 2:23, SV): “En 
gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de 
HEERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar 
ter gerechtigheid; en Hij zal u de regen doen neder-
dalen, de vroege regen en de spade regen...” Mo-
gelijk moeten wij er ook een verwijzing uit aflezen 
naar de totale (geestelijke) vernieuwing van de Ge-
meente in die dagen (een “opstanding” na een ster-
ven). De betekenis ervan is in ieder geval dat in 
zeer korte tijd de Bruidsgemeente, het getrouwe 
overblijfsel samen met de nieuwbekeerden – die de 
vroege regen trouwens niet eerder zullen hebben 

 
3 Vroege Regen-uitstorting = Het beeld van de UITSTORTING 
van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd 
van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2: 1-4. (noot 

AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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ontvangen – tot de volmaaktheid in Christus zal ko-
men. Dit zal ook het doel zijn van de korte tijd van 
vrede, die God dan aan Israël en aan de wereld zal 
geven, bedoeld in Hosea 11:11b, “Dan doe Ik hen 
(in vrede) wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.” 
De Bruid zal de standaard, de “maat van de grootte 
van de volheid van Christus” (Ef.4:13b) moeten 
hebben bereikt. Als voornaamste gevolg van die 
uitstorting van Gods Geest wordt in Hosea 6:3a 
derhalve genoemd: “…wij zullen ernaar jagen de 
Heere te kennen.” Vergelijk Jesaja 52:6, Jeremia 
31:34 en Hebreeën 8:11: “Daarom zal Mijn volk 
Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het we-
ten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik.” 
… “Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en 
eenieder zijn broeder onderwijzen (SV: leren) door te 
zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen 
kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, 
spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtig-
heid vergeven en aan hun zonde niet meer den-
ken.” … “En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste 
en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken 
de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van 
klein tot groot onder hen.” 
Wij zullen komen tot “de eenheid van het geloof en 
van de kennis van de Zoon van God”, zoals het in 
Efeze 4:13b staat, en tot “de maat van de grootte 
van de volheid van Christus”, genoemd in dat-
zelfde vers; de stature van Christus. Wie denkt, 
dat een opwekking van de Heilige Geest alleen 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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maar “wat leven in de brouwerij” brengt – activiteit, 
bekeerlingen – zal van deze gedachte snel moeten 
afstappen! 
 

“Wij, Israël, kennen U!” zal er eenmaal worden ge-
roepen. Dit staat in Hosea 8:2 en wij twijfelen er niet 
aan of ook hier wordt gesproken over de Spade Re-
gentijd. Eerst komt het oordeel over de Gemeente 
(Hos.8:1), de reiniging, maar het gevolg zal zijn een 
grote opwekking: “De bazuin aan uw mond; hij (= 
Christus, 4) komt als een arend tegen het huis des 
HEEREN; omdat zij Mijn verbond hebben 

 
4 Voor uw gemak nogmaals vermeld: Vandaar dat wij lezen 

in Hosea 8:1, “Hij komt als een arend tegen het huis van de 
HEERE”. Voor het eerst is hier in Hosea sprake van het “Huis 
van de HEERE”. Hiermee wordt de Gemeente van Christus 
bedoeld (Ef.2:19-22), die onder de Israëlvolkeren dan zoveel 
leden zal tellen, maar die, met deze Israëlvolkeren in haar kiel-
zog, in het algemeen gesproken in een uiterst miserabele 
staat, in een staat van afvalligheid, zal verkeren. De “arend”, 
waarvan hier in Hosea 8:1 sprake is, is Christus. Zo wordt Hij 
ook afgebeeld in Openbaring 8:13, waar voor “engel” in de 
Griekse grondtekst “arend” staat en waar Zijn komst ook oor-
deel brengt! Hier (in Openbaring 8) oordeel voor de wereld, in 
Hosea 8 oordeel voor de Gemeente. De arend of adelaar 
spreekt ons van Jezus als de Zoon van God. Christus komt 
alsdan tegen Zijn Huis. Hij komt om op te treden tegen Zijn 
ongehoorzame Gemeente. Er staat niet voor niets geschreven 
dat het oordeel van God begint bij het huis van God 
(1Petr.4:17). Christus gaat in deze tijd van grote benauwd-
heid Zijn Gemeente zuiveren en reinigen: “Hij zal Zijn dors-
vloer door-en-door zuiveren” (Matth.3:12 + Luk.3:17, beide tek-
sten zijn gelijk). Dit zal de grote tempelreiniging van de eind-
tijd zijn. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring8.pdf
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overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig gewor-
den. Dan zullen zij tot Mij roepen: Mijn God! wij, 
Israël, kennen U.” (Hos.8:1-2, SV) 
 

De oordeelsdreiging, waarover wij zojuist spraken, 
klinkt ook door in Hosea 10:12, waar eveneens een 
verwijzing naar de Spade Regen aangetroffen 
wordt: “Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in 
goedertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd 
land om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, tot-
dat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen.” 
De Here komt, zo staat hier opnieuw, en zal over 
Israël – en daarna over de gehele wereld – “de ge-
rechtigheid regenen”: “Dan zullen wij kennen, wij 
zullen vervolgen, om de HEERE te kennen; Zijn uit-
gang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons 
komen als een regen, als de spade regen en 
vroege regen des lands” (Hos.6:3, SV). Een uitstorting 
van de Heilige Geest is te beschouwen als een ko-
men van God. In deze zin sprak Jezus bijvoorbeeld 
over de Vroege Regen-uitstorting in Johannes 
14:18 (zie verder het artikel van rev. C.Joe 
McKnight, getiteld “Het bezoek der heerlijkheid”, in 
de Tempelbode van november 1983). Bij deze “re-
gen van gerechtigheid” ligt het begin van de vor-
ming van de Bruidsgemeente, die eenmaal een 
gerechtigheidskleed zonder smet of rimpel zal dra-
gen: “opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel 
of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos 
(SV: onberispelijk) zou zijn.” … “En het is haar (= Zijn 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/heerlijk-bezoek-ebookA6.pdf
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Vrouw 5, voorheen: de Bruid 6) gegeven zich met smet-
teloos (SV: rein) en blinkend fijn linnen te kleden, 
want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de 
rechtvaardigmakingen) van de heiligen” (Ef.5:27 + 

Openb.19:8). Aan de uitstorting van de Geest zal een 
gebedsopwekking voorafgaan, zo leren wij hier ook 
in Hosea 10:12. Want hierop duidt, onder meer, 
“het is tijd om de HEERE te zoeken”, waarvan 
sprake is (voor meer hierover: zie het boek “Dingen 
die haast geschieden moeten” van schrijver de-
zes). 
 

De uitstorting van de Heilige Geest zal leiden tot 
een wondervolle werkzaamheid van de geestelijke 
gaven. Zij zullen alsdan in de Gemeente functione-
ren zoals nooit tevoren. In de al enige malen ge-
noemde tekst Hosea 12:11 wordt over dit werk-
zaam zijn van de Heilige Geest in met name de “vo-
cale gaven”, en middels openbaringen – dromen en 
gezichten of visioenen – gesproken: “En Ik zal tot 
de profeten spreken, en Ík zal de visioenen talrijk 
maken, en Ik zal door de dienst van de profeten in 

 
5 Openbaring 19:7 “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem 

de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen 
en Zijn Vrouw heeft zich gereedgemaakt.” Zie eventueel ook 
nog ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit 
Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK) 
 

6 Zie eventueel onze studies “Er komt spoedig een Goddelijke 

Bruiloft hier op aarde” en/of “De 5 wijze en de 5 dwaze maag-
den” (en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd), van E. 
van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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gelijkenissen spreken.” Deze worden aan de Ge-
meente gegeven tot haar geestelijke volmaking. 
Over dezelfde verschijnselen lezen wij in Joël 2:28, 
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal 
UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw doch-
ters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen (SV: jongelingen 7) zullen vi-
sioenen zien.” Dit spreken en openbaren van de 
Geest zal dus niet “zomaar” zijn, zoals zovelen 
schijnen te denken, maar zal dienen om de Ge-
meente gereed te maken voor haar uittocht uit de 
wereld – het wordt hier vergeleken met Mozes’ be-
diening in Egypteland (Hos.12:14, “Door een profeet 
heeft de HEERE Israël echter uit Egypte geleid en 
door een profeet werd het gehoed”) – en zal haar 
opstuwen tot een ongekend hoog niveau van gees-
telijkheid. De werkzaamheid van de geestelijke ga-
ven is de manifestatie van Christus’ tegenwoor-
digheid (Christus is de “grote Mozes”). En de pro-
fetie is de getuigenis van Jezus: “Aanbid God. Het 
getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de 
profetie.” (Openb.19:10c) 
 

De laatste verwijzing naar de Spade Regen vinden 
wij in Hosea 13:14, “Ik zal hen verlossen uit de 
macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit (SV: vrij-
maken van) de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten 
(SV: pestilentiën)? Graf, waar is uw verderf? Berouw 
verbergt zich voor Mijn ogen!” Wat dan gekend zal 

 
7 Zie noot 1. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
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worden, zal in de meest letterlijke zin opwekking, 
opstanding, zijn; verlossing uit het geweld van de 
doodsmacht. Paulus schrijft dien overeenkomstig 
dat de aanneming van Israël door God, voor de we-
reld, “leven uit de doden” zal betekenen (Rom.11:15), 
ofwel een wereldwijde opwekking: “Want als hun 
verwerping verzoening voor de wereld betekent, 
wat betekent dan hun aanneming anders dan leven 
uit de doden?” Wij denken hierbij ook aan het visi-
oen van de “dorre doodsbeenderen” van Ezechiël 
37. De Gemeente/Kerk als geheel zal een opstan-
dingservaring doormaken en talloos vele geeste-
lijke doden zullen tot nieuw leven gewekt worden 
(conform Ef.5:14): “Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die 
(geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (= sta 
op uit de geestelijke dood), en Christus zal over u lich-
ten.” Overigens wordt ook in Hosea 6:2a al in deze 
zin over de Spade Regen-opwekking gesproken: 
“Na 2 dagen (van 1000 jaar 8) zal Hij ons levend ma-
ken.” Let erop, dat de tijdsbepaling “na 2 dagen” 
niet precies hetzelfde is als “op de 3de dag” (uit 

Hos.6:2b). De natuurlijke dag eindigt na zonsonder-
gang. Daarna komt de nacht en vervolgens de 
nieuwe dag (vergelijk Johannes 9:4): “Ik moet de wer-
ken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang 
het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan 
werken.” Opmerkelijk is, dat de dag in Israël 

 
8 2 Petrus 3:8, “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, 
dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 
één dag.” (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
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eindigde met zonsondergang, omdat zij rekenden 
met maanjaren. “Na 2 dagen” valt dus eigenlijk in 
de nacht en dit brengt in het onderhavige geval een 
zeer duidelijke profetische boodschap naar voren. 
De Spade Regen zal komen als een geestelijke 
nacht over de wereld gedaald is – een zeer don-
kere tijd – en de tijd zich spoedt naar het “midder-
nachtelijk uur”. Het is het ontwaken ter middernacht 
van de 10 maagden, de bruiloftsgangsters, uit de 
bekende gelijkenis: “En ter middernacht ge-
schiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, 
gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die (10) 
maagden 9 op, en bereidden haar lampen.” 
(Matth.25:6-7, SV) 
De morgen, en daarmee de eigenlijke nieuwe dag, 
breekt pas aan ná de Grote Verdrukking en ná de 
strijd van Armageddon. Dus ná de zichtbare we-
derkomst van Christus, een gebeurtenis die op één 
plaats in het boek Hosea in het vizier komt. Wij for-
muleren het met opzet alzo en eigenlijk zouden wij 
nog moeten spreken (nader gespecificeerd) over 
een inleidende gebeurtenis bij de zichtbare weder-
komst. Wij moeten hiervoor opnieuw de zo-even al 

 
9 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord 

MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heb-
ben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist 
is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiver-
heid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het 
hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar 
die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot 

AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
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genoemde tekst uit Hosea 13:14 opslaan: “Ik zal 
hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen 
vrijkopen uit (SV: vrijmaken van) de dood. Dood, waar 
zijn uw pestziekten (SV: pestilentiën)? Graf, waar is uw 
verderf? Berouw verbergt zich voor Mijn ogen!” 
 

Eén profetische uitspraak kan meerdere vervullin-
gen hebben. Denk aan voorvervullingen en eind-
vervullingen. Een vervulling kan ook in étappes 
plaatshebben. Hoe dan ook, in deze tekst vinden 
wij niet alleen een verwijzing naar de geestelijke 
herleving die Israël zal doormaken ten tijde van de 
Spade Regen, maar ook een heenwijzing naar de 
opstanding van de rechtvaardigen ten tijde van 
de zichtbare wederkomst van Christus “op de wol-
ken”. Paulus haalt namelijk dit woord aan in 1 Ko-
rinthe 15:55, in het bekende “opstandingshoofd-
stuk”: “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw 
overwinning?” Het is mogelijk dat de apostel hier-
mee alleen wilde zeggen dat, als sprake is van de 
opstanding en lichamelijke verandering der heili-
gen, deze uitroep zeer toepasselijk is, en hij er he-
lemaal niet mee wilde aangeven, dat dit de vervul-
ling is van deze profetie. Maar in ieder geval wordt 
door deze aanhaling het gebeuren bij de weder-
komst van Christus wel in een bijzonder licht ge-
steld. Dit woord van Hosea brengt bepaalde ge-
beurtenissen tezamen en verbindt ze met elkaar. 
Het is geenszins vergezocht om hier een lijn te zien 
lopen van de bekering van de Israëlvolkeren in het 
avondland (een benaming voor het continent Europa) over 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Avondland
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de geestelijke herleving van diezelfde volkeren in 
de eindtijd en de daarna volgende wegrukking van 
de Bruidsgemeente ter bewaring in de woestijn, 
naar de overwinning over al wat sterfelijk is van de 
heiligen van alle eeuwen bij Jezus’ wederkomst. 
Stuk voor stuk – en in betekenis en reikwijdte toe-
nemend – zijn dit allemaal overwinningen van 
Christus over het rijk van de duisternis. 
 

De nieuwe dag die aanbreekt nadat de “blinkende 
Morgenster” is verschenen als de “Zon der gerech-
tigheid”, is het 1000-jarig Vrederijk van Christus. 
Tot slot willen wij stilstaan bij die teksten in het 
Boek Hosea die op dit vrederijk van Christus be-
trekking hebben. Allereerst gaan wij dan naar Ho-
sea 2:17 waar de toestand van vrede, die dan op 
aarde zal heersen, ons schoon wordt uitgeschil-
derd: “Ik zal voor hen een verbond sluiten op die 
dag met de dieren (SV: het wild gedierte) van het veld, 
met de vogels in de lucht en de kruipende dieren 
op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van 
de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd 
(SV: in zekerheid) doen neerliggen.” God zal voor Zijn 
volk – en dat zijn dan allen die het Koninkrijk van 
Christus zijn ingegaan – een verbond maken met 
“het wild gedierte” der aarde. Met andere woorden, 
de mens zal weer kunnen naderen tot de dieren zo-
als eenmaal Adam, zonder vrees. De natuur, de 
schepping, is dan “opnieuw geboren” (vergelijk 

Rom.8:19-22): “Met reikhalzend verlangen immers 
verwacht de schepping (SV: het schepsel) het open-



 

 

17 

baar worden van de kinderen van God. Want de 
schepping (SV: het schepsel) is aan de zinloosheid on-
derworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar 
daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de 
schepping (SV: het schepsel) zelf zal bevrijd worden 
van de slavernij van het verderf om te komen tot de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van 
God. Want wij weten dat heel de schepping geza-
menlijk zucht en gezamenlijk (als) in barensnood 
verkeert tot nu toe.” De dieren zullen hun wild en in 
feite demonisch karakter verloren hebben, niet lan-
ger verscheuren en ook niet schuw meer zijn. Alle 
schepselen zullen in een onvoorstelbare, vol-
maakte harmonie met elkaar leven. Wij lezen hier-
over ook in Jesaja 11:6-9 + 65:25, “Een wolf zal bij 
een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok 
neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest 
vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze 
drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jon-
gen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro 
eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken 
bij het hol van een adder, en in het nest van een 
gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal 
nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel 
Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van 
de kennis van de HEERE, zoals het water de bo-
dem van de zee bedekt.” … “Een wolf en een lam-
metje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal 
stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal 
stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen 
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verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt 
de HEERE.” 
Verder zegt God (in Hos.2:17), dat Hij “boog, zwaard 
en strijd van de aarde zal doen verdwijnen” en dat 
Hij hen “onbezorgd (SV: in zekerheid) zal doen neerlig-
gen”. Oorlogen zullen er niet meer zijn. Overeen-
komstige voorzeggingen treffen wij aan in Jesaja 
2:4 en Micha 4:3 (over “wonen in vrede” wordt ook 
in Hosea 11:11b gesproken – “Dan doe Ik hen (in 
vrede) wonen in hun huizen” – maar daar wordt de 
korte tijd van vrede na de Benauwdheid van Jakob 
bedoeld, waar wij eerder over spraken): “En Hij zal 
rechten onder de heidenen, en bestraffen vele vol-
ken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, 
en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen 
het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen 
geen oorlog meer leren.” (Jes.2:4, SV) … “Hij zal oor-
delen tussen vele volken en machtige heidenvol-
ken vonnissen (SV: straffen), tot ver weg. Zij zullen 
hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een 
ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zul-
len zij niet meer leren.” (Mich.4:3, HSV) 
 

Het zal een tijd van vrede, maar ook van overvloe-
dige en voortdurende zegeningen, zijn. Van dit 
laatste is sprake in Hosea 2:20-22, hoewel wat hier 
vermeld staat in eerste instantie betrekking heeft op 
de tijd die inging nadat het westerse Israël tot het 
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christendom was overgegaan (zie hoofdstuk 5 10): “Op 
die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat 
Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal 
de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de 
nieuwe wijn (SV: most) en de olie verhoren, en die 

 
10 Voor uw gemak nogmaals vermeld: Wij zullen hierbij moe-

ten denken aan de vervulling van de zegen die aan Abraham, 
Izaäk en Jakob werd gegeven, waarvan wij een beschrijving 
vinden in Hosea 2:20-22. In deze zegen ligt de “eerstgeboor-
tezegen” van Izaäk en Jakob aan Efraïm opgesloten. Deze 
laatste zegen spreekt over “een grote menigte van volken” 
(Gen.48:19b). Tot een grote menigte van volkeren zou 
Efraïm uitgroeien, terwijl tegelijkertijd aan Manasse – de oud-
ste zoon van Jozef – werd beloofd dat hij tot een “groot volk” 
zou worden. We merken nu al op dat de menigte van vol-
keren die aan Efraïm werd toegezegd – in dit geval aan Efraïm 
als afzonderlijke stam en dus niet als een pars pro toto (= niet 
als een deel voor het geheel) voor alle 10 stammen – ongetwijfeld 
zijn vervulling heeft gekregen in het Britse Gemenebest van 
volkeren. 10 Het “grote volk” Manasse vinden wij onmiskenbaar 
terug in de Verenigde Staten van Amerika. 10 De zegen die aan 
Abraham werd gegeven, moet echter worden onderscheiden 
van de zogenaamde eerstgeboortezegen. Aan Abraham had 
God al eerder beloofd dat zijn zaad tot “een menigte van 
volken” zou worden (Gen.17:4-6). De zegen aan Abraham is 
niet de eerstgeboortezegen en heeft daarom betrekking op 
àlle stammen Israëls: zij zullen alle tot volkeren uitgroeien, 
terwijl Efraïm – krachtens zijn eerstgeboortezegen – als enige 
afzonderlijke stam zelf ook nog eens tot een “gemenebest van 
volkeren” zou worden. Voor alle volledigheid vermelden wij 
verder nog dat als God tot Abraham spreekt van een “menigte 
der volken”, wij niet alleen zullen moeten denken aan de vol-
keren die voortkomen uit de verschillende stammen, oftewel 
het natuurlijke zaad, maar ook aan de volkeren der gelovigen, 
het geestelijke zaad. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Most_(oenologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pars_pro_toto
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zullen Jizreël verhoren. En Ik zal haar voor Mij in 
(SV: op) de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-
Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent 
Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!” 
Maar, in het 1000-jarig Rijk zullen deze beloften 
nog rijker vervuld worden. Heerlijker dan alle stof-
felijke zegeningen zullen echter de geestelijke ze-
geningen zijn die dan het deel zullen zijn van allen 
die op aarde wonen. Hierop duidt wat in het al vaker 
aangehaalde vers van Hosea 6:2b staat: “op de 3de 
dag zal Hij ons doen opstaan (SV: doen verrijzen) en 
zullen wij voor Zijn aangezicht leven.” Op de “derde 
dag” – dat is: (de 3de dag, van 1000 jaar, na Christus over-
lijden, en) de 7de dag (van 1000 jaar 11) van Gods “res-
tauratieweek”: het 1000-jarig Vrederijk – zal God 
de gelovigen uit Israël (en alle andere volken) 
“doen verrijzen” (letterlijk, denk aan de opstanding 
van de rechtvaardigen, maar ook geestelijk) en tot 
waarachtig geestelijk leven brengen. 
Wat in het erop volgende vers (Hosea 6:3) staat, zal 
dan ook, begonnen in de Spade Regentijd, tot zijn 
rijkste vervulling komen in het Koninkrijk van Chris-
tus: “Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen 
de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast 
als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de 
regen, als late regen, die het land natmaakt (SV: Hij 
zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege 
regen des lands).” Van de wereldbevolking van die tijd 
zal als het meest kenmerkende gelden: “zij zullen 

 
11 Zie noot 8. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
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voor Gods aangezicht leven”, dat wil zeggen, vol-
maakt zondeloos en in een lieflijke gemeenschap 
met God, onder de hoede van de Zoon van God 
Zelf, Die immers de uiteindelijke en schoonste 
openbaring is van “Gods vriendelijk aangezicht”. 
Jezus Christus is “Gods glimlach”. 
Genade en waarheid zijn door Hem geworden: 
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade 
en de waarheid zijn er door Jezus Christus ge-
komen” (Joh.1:17). De glans van het Kruis zal in 
Christus” Vrederijk alles in heerlijkheid overtreffen. 
Wij zullen zingen van Gods goedertierenheden! 
 

EINDE 
van deze studie 

 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
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