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9. 

De geboorte van de mannelijke zoon 

• “En er verscheen een groot teken  in de hemel: een vrouw,1 bekleed met de zon, en de maan was onder haar voe-
ten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in 
haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 kop-
pen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de he-
mel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te 
verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. (HSV) En zij baarde een mannelijke zoon , die al de heidenen zou 
(HSV: zal) hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt naar God en Zijn troon. (SV)” (Openb. 12:1-
5) 

 

De gebeurtenis die wij nu gaan behandelen, behoort in zeker opzicht ook tot de Bruiloft van het Lam. Zoals eerder 
naar voren werd gebracht, duidt “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” 2 (zie Openb. 19:9, SV), dat “achter ge-
sloten deuren” gevierd wordt (zie Matth. 25:10), eigenlijk op de ongestoorde gemeenschap tussen Jezus en Zijn 
Bruidsgemeente, het “tot één vlees worden” (in dit geval zou je, qua gemeenschap, beter kunnen spreken van het “tot 
één van geest worden “ – noot AK).  
                                                           
1 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12? ” 
van A. Klein. (noot – AK) 
2 Zie eventueel op onze website de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bru iloft 
van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot – AK) 
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Met betrekking tot de aardse huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw spreekt het “tot één vlees worden” echter 
niet alleen over de daad van geslachtsgemeenschap, maar ook over datgene wat daar het gevolg van is, de “vrucht” 
ervan, namelijk het kind dat uit zo’n vereniging geboren wordt. In het kind dat uit hen voortkomt, zijn man en vrouw let-
terlijk “één vlees” (want hun kind heeft de kenmerken, het DNA, van hun beiden).  
De huwelijksgemeenschap tussen Jezus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt op overeenkomstige wijze “geconcreti-
seerd”, zichtbaar gemaakt, in een “kind” dat (in geestelijke zin) door Jezus verwekt wordt en (ook weer: in geestelijke 
zin) door de Bruidsgemeente wordt voortgebracht: de “mannelijke zoon”  (zie Openb. 12:5, SV). De “geboorte” – dat is 
het, in en door Gods Geest, “naar buiten komen”, ofwel het “zichtbaar worden” voor de buitenwereld – van deze NU – 
in geestelijke zin VOLWASSEN zoon, opgevat als de concretisering van het “één vlees (beter gezegd: één van geest ) 
worden” van Christus en Zijn Bruid kàn dus ook nog tot de Bruiloft van het Lam gerekend worden.3 
  

NOOT A. Klein: 
Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen (moe-
ten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 
144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.  
Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de 
klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), en 
die dan denken zo Gods plan te volbrengen.  
Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !! 

 

Wij behandelen de geboorte van deze “mannelijke zoon” overzichtelijkheidshalve als een apart gebeuren, maar moe-
ten op het bovenstaande wèl wijzen, omdat deze geboorte plaats zal (gaan) vinden “onder het 7de zegel”, dat wil zeg-
gen: vóórdat de 7 bazuinen gaan schallen (zie bijlage 4, aan het eind van het vorige hoofdstuk). Het “kind” dat geboren 
wordt, zal niet wat men noemt “een eigen leven” gaan leiden, maar zal als het ware de gestalte zijn van de hoogste 
zielsverbondenheid en zielsverrukking van de Bruidegom en de Bruid. Het zal één leven zijn met Jezus, maar tege-
lijk ook één leven met de Bruidsgemeente. 
 
Voor een juist begrip nu eerst het volgende:  
Als wij in Jesaja 53:10 over “zaad van Jezus” lezen, wordt daar in de eerste plaats de gehele Gemeente van wederge-
borenen van de gehele Gemeentelijke tijdsbedeling mee bedoeld (vergelijk Hebr. 2:13). De Bruidsgemeente is  een 
DEEL van dat volk van wedergeborenen, namelijk het deel dat “levend overgebleven” zal zijn bij de wederkomst 
van Jezus (d.i. Zijn ZICHTBARE wederkomst op de wolken, wanneer aller oog Hem zal zien, en die komst is NA de 
grote verdrukking – zie Matth. 24:30-31 en 1 Thess. 4:15-17, hieronder vermeld).4  

                                                           
3 Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn 
Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden  (zie Openbaring 
12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000  (die – in geestelijke zin natuurlijk  – “uit haar voortkomen”  door de VOLLE INWO-
NING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruid egom .  
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 . Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus”  (zie Ef. 4:13). 
(noot – AK) 
4 De tekst van 1 Thessalonicensen 4:16-17 gaat over: 
a. De Here Zelf zal … nederdalen van  de hemel, en 
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet . 
Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel  (deel 8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over boven-
staande 2 punten (a en b): 
Vanaf dit (15de) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God  gaat…  
a. ‘Nederdalen ’ (namelijk uit de hemel , vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen , 
evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). … 
b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opge-
nomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing  door goddelijk ingrijpen  (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – 
vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). … 
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), was 
de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en 
Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.  
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk  
• of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),  
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• “En dan (NA de grote verdrukking, zie vers 21 en 29) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; 
en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit de zicht-
bare Wederkomst), als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen 
uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit 
de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het 
andere uiterste ervan.” (Matth. 24:30-31, HSV) 

• “Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven  tot de komst van de He-
re, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een 
aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst op-
staan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn , samen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane recht-
vaardigen) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij 
de Here zijn.” (1 Thess. 4:15-17, HSV) 

Wedergeborenen worden verwekt door het “zaad van het Woord van God” (zie 1 Petr. 1:23). Toch worden zij NIET 
“zonen” en “dochters” van Jezus genoemd (WEL van God), maar “broeders” en “zusters” van Jezus. 
  

NOOT A. Klein: 
Zoals, onder andere, meermaals in het Hooglied gezegd wordt door de Bruidegom (beeld van de Here Jezus):  
• “U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid , u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen,…. Hoe mooi is uw 

liefde, Mijn zuster, Mijn bruid ,  hoeveel beter is uw liefde dan wijn…” (Hoogl. 4:9-10, HSV). 
• “Een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, Mijn bruid , een gesloten bron, een verzegelde fontein.” (Hoogl. 4:12, HSV) 
• “Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, Mijn bruid ,… Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn Liefste, Die aan-

klopte: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn volmaak te,…” (Hoogl. 5:1-2, HSV). 
 

Zie verder ook nog Mattheüs 12:49-50 (hier worden “verwanten” in het algemeen bedoeld, maar beslist niet “kinderen” 
in meer letterlijke zin), Mattheüs 28:10 en 19:28 (“Jezus gevolgd in de wedergeboorte”), Johannes 20:17 (“Mijn Vader 
en uw Vader”) en ook Romeinen 8:29 en Hebreeën 2:11. Zij zijn “de mensen die God de Vader aan Jezus gegeven 
heeft” (zie Joh. 17:6), zoals Adam van God Eva kreeg (zie Gen. 2:22). En zoals Eva uit de zijde van Adam genomen 
werd, zo kan ook gezegd worden, dat de Gemeente uit de (doorboorde) zijde van Jezus voortgekomen is (zie Ef. 5:30, 
Jak. 1:18).  
Er is tussen Jezus en de Gemeente dus GEEN “vader-dochter (of vader-zoon) betrekking”; WEL – in de eindtijd, als 
het de Bruid/Bruidsgemeente betreft – een “man-vrouw betrekking” . Pas die creatie, die voortkomt uit de huwelijks-
gemeenschap van Jezus en de Bruid (lees: Bruidsgemeente, meervoud), zal “zoon (lees: zonen , meervoud) van Je-
zus”  genoemd kunnen worden! 
 
In Openbaring 12:2-4 lezen wij over de “zwangerschapstijd”  van de Bruid/Bruidsgemeente. Het zal een tijd van be-
nauwdheid en verdrukking voor haar wezen. Wij lezen niet alleen over “barensnood” en barensweeën” (zie Openb. 
12:2), maar ook over vervolgingen waaraan de Bruid/Bruidsgemeente zal zijn blootgesteld (zie Openb. 12:4b). In de-
zelfde tijd bereikt de geloofsafval – ook onder de zgn. “dwaze maagden-gelovigen”5 – haar hoogtepunt. Deze afval 
wordt in Openbaring 12:4a voorgesteld als een uitrukken uit hun plaats van een derde deel van de sterren des hemels, 
door het optreden van valse profeten en valse leraren (zie noot6), de “staart” van de draak, dat is: satan (vergelijk Jesa-
ja 9:14). 
 

                                                                                                                                                                                                                   
• of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar  de aarde .  
Het “eis apant ēsin”  pleit voor het laatste . (Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.) 

� Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OP-
NAME wel juist ? ” van A. Klein. (noot – AK) 

5 Zie eventueel op onze website de studie: “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid 
van Christus’  (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein / E. van den 
Worm. (noot – AK) 
6 Overgenomen uit hoofdstuk 4 van deze studie, het 1ste zegel:  
Als het eerste teken  van het aanbreken van het ‘begin van de smarten’ heeft Jezus in Zijn “profetische rede” genoemd: de komst 
van vele verleiders , valse predikers (profeten, herders, leraars, etc.). Zie Mattheüs 24:3-5. Dit is niet in tegenspraak met Openba-
ring 6, maar in overeenstemming ermee. Want de verleidende geesten vormen de tegenkrachten – “de andere partij” – in de tijd van 
de opwekkingen door de Heilige Geest. Het gelijktijdig optreden van beide, Heilige Geest en verleidende geesten, leert ons dat de 
Heilige Geest-opwekking  bovenal is ‘een naar voren brengen van de VOLLE WAARHEID va n Gods Woord’  en dat heilige le-
venswandel en dergelijke (heiligmaking) daar “slechts” het gevolg van is. Immers, tegenover de Heilige Geest staat hier niet de on-
heilige geest in de zin van de ZEDELOZE geest, maar in de zin van de VERLEIDENDE (misleidende, onwaarheid verkondigende) 
geest. Deze verleiding is het voorspel van de komst van de antichrist! Velen zullen er ten prooi aan vallen; dit is een (geloofs)afval 
die erger is dan het terugkeren naar “de wereld”!! (noot – AK) 
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Dan volgt de geboorte  van de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5). Deze “zoon” moeten wij ons niet voorstellen als 
één persoon. “Zoon” is hier, volgens ons, een verzamelnaam. Net zoals die ene “vrouw”7 (d.i. beeld van de Bruid, en 
wel: NA haar huwelijk) in Openbaring 12 staat voor de gehele Bruidsgemeente (meervoud), zo staat de “mannelijke 
zoon” voor een uitgelezen groep, een “keurkorps” (meervoud), dat uit de Bruidsgemeente zal voortkomen. Het zal een 
groep kinderen Gods zijn in wie het Woord van God opnieuw is “vleesgeworden”. Een volk van “zonen van Christus”, 
vorsten of prinsen (dezen zijn NIET de “zonen Gods” van Romeinen 8:19-23, de bij Christus’ zichtbare wederkomst 
zullen geopenbaard worden als de heiligen met hun verheerlijkte lichamen – vergelijk Kollossenzen 3:4). In Obadja 
1:21 worden zij (dat zijn: deze mannelijke zonen) “heilanden/verlossers” (SV/HSV) genoemd! Alsdan zal de Bruidsge-
meente letterlijk gekomen zijn “tot een (geestelijk) volwassen man” (d.i. gekomen tot “de maat van de grootte van de 
volheid van Christus ” – zie Ef. 4:13). In de meest letterlijke betekenis zal deze “garde van prinsen”, als “zonen van 
Christus”, “Christus IN/onder u” (zie Kol. 1:27, en de noot bij dit vers in de HSV) representeren. Dit “Christus IN/onder u” 
spreekt in de eerste plaats van de INWONING van Jezus door (de vervulling met) Zijn Heilige Geest in de gelovigen, 
maar – zoals wij straks ook zullen opmerken als “de verzegeling” ter sprake komt – deze INWONING zal bij de “man-
nelijke zoon”  een zeer bijzondere zijn . “Christus IN/onder u” is in Kolossenzen 1:25-27 ook de openbaring van “het 
verborgen deel van Gods Woord” (zie mijn artikel “Gods Woord in vervulling”8 in het blad ‘de Tempelbode’ van juni 
1980). Treffend is het dan ook, dat de volledige openbaarwording van het Woord onder de opening van het 7de zegel 
niet alleen de Gemeente tot de volmaaktheid leidt en de meest innige gemeenschap met het Woord (d.i. Jezus) – na-
melijk de huwelijksgemeenschap – brengt, maar ook de verzelfstandiging van het “Christus IN/onder u” in het naar bui-
ten treden (het “geboren worden”) van de “mannelijke zoon-groep”. 
 
Komen wij in het boek Openbaring dit “keurkorps” uit de Bruidsgemeente nog op andere plaatsen tegen? Deze vraag 
kunnen wij bevestigend beantwoorden. Behalve over de Bruidsgemeente (de “wijze maagden”)9 en over de martelaren 
uit de grote verdrukking (o.a. de “dwaze maagden”) spreekt het boek Openbaring over nog één speciale groep, de 
“144.000 verzegelden uit Israël”  (zie Openb. 7:1-8 en 14:1-5). Er zijn zeker aanwijzingen, dat deze 144.000 ver-
eenzelvigd kunnen worden met de “mannelijke zoon” : 
a) De “144.000” verschijnen op een tijdstip vlak NA de Bruiloft van het Lam, namelijk even voordat de 1ste bazuin ge-

blazen wordt (en die 1ste bazuin volgt op het openen van het 7de zegel, waarbij er de “stilte in de hemel van onge-
veer een half uur” is, als teken van “de openbaring van de verborgenheid Gods” – noot AK, zie ook nog de toevoeging 
hieronder): want, de “beschadiging van de aarde” – die aanvangt “NA de verzegeling van de 144.000” – begint met 
het blazen van de bazuinen (zie Openb. 7:3 en 8:7). 

 

NOOT A. Klein: 
“En toen het Lam het 7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (Openb. 8:1, HSV) 
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat 
zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het 
kan niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid  van mensen-
kinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Chris-
tus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam. 
De opening van het 7de zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen van het 7de 
zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het zowel aansluit bij als 
zich onderscheidt van de andere 6 zegels). In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7de engel op de bazuin zal 
blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal worden”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de 
grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij kunnen dus stellen, dat de openbaring van de ve rborgenheid Gods BEGINT 
met de ontsluiting van het 7 de zegel. 

 

b) De bediening van de “144.000” komt overeen met de bediening van de “mannelijke zoon”. Van de “mannelijke 
zoon” wordt gezegd dat hij "al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede” (zie Openb. 12:5, SV), en dit plaatst 
hem – als zoon van Jezus! – in de slag van Armageddon direct naast Jezus: 
• “En de legers in de hemel volgden Hem (d.i. Jezus, bij Zijn ZICHTBARE wederkomst naar deze aarde) op witte paarden, 

gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de hei-
denvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede)...” (Openb. 19:14-15a, HSV). 

• “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Here is gekomen 
met Zijn tienduizenden heiligen (de 144.000), om over allen het oordeel te vellen  en alle goddelozen onder 
hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de 
harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (Judas 1:14-15, HSV) 

                                                           
7 Zie noot 1. 
8 Deze studie staat op onze website (als toevoeging bij de studie: “Drie grote toekomstige scheidingen ”). (noot – AK) 
9 Zie noot 5. 
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Dit “hoeden met een ijzeren roede” gebeurt dus ook met en door de 144.000. Zij  zijn het die na de slag van Arma-
geddon in overwinnaars-staat MET Jezus gezien worden “op de berg Sion” (zie Openb. 14:1, vergelijk met Obadja 
1:21): 
• “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de 

Naam van Zijn Vader geschreven… de 144.000, die van de aarde gekocht waren… Dezen zijn het die het Lam 
volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het 
Lam….” (Openb. 14:1-4, HSV)  

• “Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de 
HERE zijn” (Obadja 1:21, HSV) 

 

c) De “144.000” komen voort uit Israël (12.000 uit elke stam – zie Openb. 7:4-8). Wanneer zij – dus: de 144.000 ver-
zegelden uit Israël – de “mannelijke zoon-groep” vormen, zou dat betekenen, dat de lijnen van Israël en Gemeente 
in de eindtijd op wonderlijke wijze worden samengebracht (zie onderaan dit hoofdstuk de extra toegevoegde noot – AK). Dat 
zij genoemd worden na de beschrijving van het 6de zegel, zou verband kunnen houden met het feit, dat dan de 
opwekking in Israël begint. Met deze opwekking begint het herstel van Israël  (zie hoofdstuk 7 van deze studie, 
waar meer uitgebreid over dit herstel wordt ingegaan – noot AK). 

 
Op dit laatste moeten wij wat dieper ingaan. “Het herstel van Israël, dat begint tijdens de ‘Spade Regen opwekking’10 
en dat zijn top- of hoogtepunt bereikt in het aardse (1000-jarige) Vrederijk van Christus, treedt in haar meest wezenlijke 
gedaante naar voren in de manifestatie van de mannelijke zoon-groep, een “keurkorps” uit het Israël-gedeelte van de 
Bruidsgemeente”, zo stelde ik al eens eerder (zie eventueel mijn studie: “De wegname en de opname van de Gemeen-
te”, blz. 8).11  
Wij moeten het volgende voor ogen houden: De Bruidsgemeente zal bestaan uit Israeliëten en he idenen, maar het 
“barende deel”, het deel waaruit de “mannelijke zoon”  voortkomt, zal het Israël-deel zijn , zo leren wij uit Open-
baring 7:4-8. Het NIET voorkomen van de stam Dan in deze lijst KAN een (vertaal)vergissing zijn. In sommige hand-
schriften schijnt de naam Dan wel te staan – op de plaats van Manasse (zie Openb. 7:6). Het is ook vreemd trouwens 
dat Manasse naast Jozef genoemd wordt (zie vers 8), want “Jozef” vertegenwoordigt, als vader van beide, toch zowel 
Manasse als Efraïm (en die dus beide uit hem – en dus uit de ‘stam van Jozef’ – voortkomen). Waar echter uit de pro-
fetieën blijkt, dat de namen “Jozef” en “Efraïm” ook onderling verwisselbaar zijn, zullen wij met de mogelijkheid reke-
ning moeten blijven houden, dat de weglating van Dan WEL correct is. Het zou kunnen betekenen dat het volk uit de 
stam van Dan (waarschijnlijk Denemarken, wat in het Deens, als “Danmark“, beter naar voren komt) ook NA de Spade 
Regentijd zich op een zoveel lager geestelijk peil bevindt dan de overige Israël-volkeren, dat het geen “mannelijke 
zoon-gedeelte” kan voortbrengen. 
Mede achtgevende op hun bijzondere bediening kunnen wij de “mannelijke zoon” of “de 144.000 verzegelden” (dit ge-
tal moet in de eerste plaats als symbolisch worden opgevat) ook noemen: “het ware Israël” . De betekenis van de 
naam “Israël” is immers: “strijder (of heerser, regeerder) met God”! Zij zullen afkomstig zijn uit Israël – dat wil zeggen: 
uit het Israël-deel van de Bruidsgemeente – en zullen de roeping van Israël vervullen. Reeds in het boek Jesaja wordt 
Israël de “knecht of dienaar des Heren” (Ebed-JaHWeH) genoemd (zie bijvoorbeeld Jes. 41:8-9), door welke naam dit 
Israël op een welhaast geheimzinnige wijze verstrengeld is met Jezus! 
 
Over de voortreffelijke hoedanigheden van dit uitgelezen korps, de mannelijke zoon-groep, lezen wij in Openbaring 14 
vers 3-5 (HSV): 
• “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En 

niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen 
bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn ge-
kocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn 
smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.” 

Zij zullen tot grotere geestelijkheid gekomen zijn dan de gehele overige Bruidsgemeente  (zij zingen een lied dat 
niemand anders kan leren). Zij zullen “zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam”, hetgeen 
duidelijk een verwijzing is naar de “verzegeling” van de 144.000 in Openbaring 7:3. De “verzegeling” (zie de vorige pa-
gina) is hier daarom niet “zomaar” de doop met de Heilige Geest (zie 2 Kor. 1:22, Ef. 1:13), maar een ontvangen van 
de Geest “zonder mate”, waardoor men “de woorden Go ds spreekt”  – zie Johannes 3:34 (zij ontvangen niet al-
leen een “bijzondere wedergeboorte”, maar ook een “bijzondere doop met de Heilige Geest”!!). Of zij ongehuwden 

                                                           
10 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-4-2010 – de studie “De Spade Regen-opwekking ” van H. 
Siliakus. (noot – AK). 
11 Voor informatie over genoemde studie kunt u contact opnemen met A. Klein via info@eindtijdbode.nl 
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(“parthenoi” – hier in Openbaring 14:4 vertaald door “maagden” – wordt in het Grieks ook gebruikt voor mannen) zullen 
zijn, staat niet vast. Niet elke geslachtsgemeenschap mag beschreven worden als “met vrouwen bevlekt”! Daar is ook 
nog de wettige, door God Zelf gewilde geslachtsgemeenschap! Aannemelijker is daarom, dat het hier gaat om mensen 
die vrij – dat is: REIN – zijn van geslachtelijke ZONDEN. Laat ons echter niet denken dat hun ZUIVERHEID tot deze 
ene deugd beperkt zal zijn. Het gaat hier vóór alles om een suggestieve wijze van spreken, waarmee uitgedrukt wordt, 
dat deze zonen Gods absoluut rein zullen zijn! Zo moeten wij ook het feit, dat zij “maagden” genoemd worden verstaan 
(vergelijk Matth. 25:1-13). “Maagden” is daarom ook hier de beste vertaling. Als “zonen van Jezus” volgen de 
144.000 het Lam waar Het ook naartoe gaat (zie Openb. 14:4). Zij zijn ONBERISPELIJK en staan tijdens hun bijzon-
dere bediening vóór Gods Troon (zie Openb. 14:3). Tijdens het 1000-jarig Vrederijk en in de nieuwe hemel en nieuwe 
aarde(n) zullen zij en de rest van de Bruidsgemeente (want zij komen voort uit die Bruidsgemeente) met Jezus op één 
Troon zitten (zie Openb. 3:21). 
 
De bijzondere verhouding van de “mannelijke zoon” tot zijn ‘moeder’, de Bruid of Bruidsgemeente, wordt benadrukt in 
Openbaring 21:12, waar wij lezen over “poorten die de namen van de 12 stammen van de Israëlieten dragen”. Deze 
“poorten” spreken van het tevoorschijn komen van de mannelijke zoon uit d e Bruidsgemeente. 12 Zij spreken ook 
van de feitelijke eenheid die er is tussen de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de Gemeente. Er moet 
ook een bijzondere verhouding van ‘de mannelijke zoon groep’ tot de 12 ‘Spade Regen apostelen’13 zijn (de “engelen” 
in de poorten – zie Openb. 21:12). 
 
Terugkerend tot de lijn der gebeurtenissen en samenvattend kunnen wij nu stellen: NA de geboorte – dit is: het uittre-
den, het naar voren treden – van de “mannelijke zoon” volgt zijn “verzegeling” (door Jezus, de “andere Engel” uit 
Openb. 7:2). Na deze verzegeling begint het “beschadigen van de aarde” (volgens Openb. 7:3), breken de bazuin-
oordelen los (zie Openb. 8, vanaf vers 6). Maar… daaraan gaat, volgens Openbaring 8:3-5, toch ook nog iets anders 
vooraf. Na de Bruiloft van het Lam zal de Bruidsgemeente zich nog steeds in een sfeer van gebed en aanbidding be-
vinden (zie Openb. 11:1). Onder de Hogepriester Jezus Christus (de “andere Engel” van Openb. 8:3) zal het in deze 
tijd tot een ware “gebeds-opwekking”  komen. Het is aannemelijk dat daarbij ook speciaal voorbede zal worden ge-
daan voor de “dwaze maagden gelovigen”, die de grote verdrukking mee zullen moeten maken. Openbaring 8:5 leert 
ons dat de tijd van de verhoring van de gebeden der heiligen, om de komst van het Koninkrijk van God, dan zal zijn 
gekomen (en bovendien, wat de kracht van het gebed is!): de verborgenheid (van het Koninkrijk) Gods wordt hierna in 
versneld tempo geopenbaard. 
 
Tot slot volgt hier nog een recapitulatie van de tijd rond het gebeuren van de geboorte van ‘de mannelijke zoon groep’:  
1. De fase van de overschaduwing van de Bruid (de fase van het Bruiloftsmaal en de Bruiloft); 
2. De zwangerschapstijd; 
3. De fase van de geboorte van de mannelijke zoon; 
4. De tijd van de verzegeling van de mannelijke zoon; 
5. De fase van de gebedsopwekking. 

 
 

Zie ook nog de volgende bladzijde.

                                                           
12 Zie noot 3. 
13 De 12 Spade Regen apostelen = De sterren waarvan in Openbaring 12:1 gesproken wordt zijn het symbool van de Heilige Geest 
in Zijn menigvuldigheid van werk en bediening IN en DOOR MENSENKINDEREN! Dit getuigenis staat onweerlegbaar vast (zie 
Openb. 1:16 en 20b). Zij vormen tezamen een "kroon"..., bekleden dus (geestelijke) "top-functies", "leiders-posities" van de hoogste 
rang. Zij stellen dan ook 12 mannen voor, de 12 zgn. Spade-Regen-apostelen, die het Bruidslichaam (d.i. de Gemeente van Eerst-
geborenen) zullen uitleiden naar de VOLMAAKTHEID gedurende de verschrikkelijke en gruwelijke en afschuwwekkende tijd van de 
"verwoestende gruwel" in de laatste dagen, dit wil zeggen: op het einde ervan… (noot – AK) 
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Toegevoegde noot van A. Klein 
(hopelijk ter verduidelijking van het hiervoor behandelde onderwerp): 

 
Het plan van God met “Israël” is wel heel bijzonder : 
 

• Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd). 
• Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob/Israël). Deze 12 

stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”). 
• Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van 

Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, 
Australië etc. (veel landen met “rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gor-
dijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieu-
we thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal 
generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn. 

• De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Jo-
den (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van 
Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”. 

• Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de vrouw uit 
Openb. 12:1-6, 13-17) net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze Vrouw baart (d.i. brengt – in 
geestelijke zin – voort) de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5). 

• Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen 
voor God en het Lam – zie Openb. 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelin-
gen uit de 12 stammen van Israël (zie Openb. 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige 
bediening Gods te wachten (het zijn de “heilanden ” of “verlossers ”  uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat de anti-
christ komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openb. 12:4-5). 

Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen! 
 

Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de grote verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openb. 19:14-15) 
om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openb. 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van 
Armageddon (zie Openb. 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: “Zie, de Here is gekomen met 
Zijn tienduizenden heiligen ”). 
 
Kort samengevat:  
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit 
de Gemeente (de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen 
voortkomen, als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haa r. Misschien dat er voor sommigen van u 
nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeen-
te in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn 
Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met Jezus als Bruidegom), nu 
eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en met Bruid 
worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeen-
te), zo is er ook in geestelijke zin vrucht  (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelij-
ke zonen). 

 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 5 (‘hoofdstuk’ 9) 
 


