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Dingen die (met) haast geschieden moeten 
 

Een systematische verklaring van het Bijbelboek Ope nbaring 
 

(deel 7) 
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11. 

De wegrukking van de mannelijke zoon 
Wij hebben gezien dat, in de in het vorige hoofdstuk behandelde “tussentijd”, de toestand van de wereld snel zal ver-
slechteren en het leven voor de gelovigen – of zij nu tot de Bruidsgemeente behoren of niet1 – steeds moeilijker zal 
worden. De dreiging van de satan en van de satanische machten van het “proto-antichristelijke rijk” (waar de “10 ho-
rens” van Openbaring 12:3 van spreken – zijnde een verwijzing naar het zgn. “10-statendom”2 dat zich dus al vóórdat 
de antichrist komt in zekere zin zal manifesteren3) zal op een gegeven moment zó groot worden, dat God het nodig zal 

                                                           
1 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – 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) 
2 Ook de 10 tenen uit Daniël 2:42 verwijzen naar dit zgn. 10-statendom. Met deze 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde 
een verdeeld en antichristelijk  koninkrijk – wordt het 10-statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld.  
Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 10 
staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort.  
Voor een uitgebreide uitleg: zie noot 6 van deel 6  (= hoofdstuk 10 van deze studie). (noot – AK) 
3 Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie: 
De 2de bazuin  (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de 
Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan,  de geboorte, van het antichristelijk rijk , dat zich op de meest gruwelij-
ke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7de en laatste rijk zijn van de “tijden der 
heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is slechts van 6 



Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

achten de mannelijke zoon-groep4 (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël, zie 
Openb. 7:4-8 en 14:1-5 – noot AK) “weg te rukken” en in de hemel op te nemen: 
“En zij (de Vrouw van het Lam5

) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en 
haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openb. 12:5, SV) 
De mannelijke zoon-groep is het enige gedeelte van de Bruidsgemeente dat in de eindtijd, bij aanvang v an de 
grote verdrukking, lichamelijk in de hemel OPGENOME N wordt! 6 
Van deze mannelijke zoon wordt in Openbaring 12:5 nog gezegd, dat hij “de heidenen zou hoeden met een ijzeren 
roede”. De Statenvertaling geeft het goed weer met het woord “zou”: dit “hoeden” gebeurt namelijk niet vóór de hemel-
vaart van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen), maar nadat hij met Jezus zal zijn terug-
gekeerd naar de aarde, aan het eind van de grote verdrukking, in de “strijd van Armageddon” (vergelijk dit met wat van 
Jezus gezegd wordt in Openbaring 19:15):  
“En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een 
ijzeren roede;...” (SV). (Lees in dit verband vooral ook nog Openbaring 19:14 en Judas 1:14-15, want “Hij komt terug 
met Zijn  tienduizenden  heiligen  om, samen met hen, alle goddelozen te straffen” – noot AK). 
Er zij nog op gewezen dat de voorstelling van het “hoeden met een ijzeren roede” niet die van een vreedzaam hoeden 
(zoals van een herder) is, maar van een “tuchtiging” (zoals ook duidelijk blijkt uit Judas 1:14-15 – noot AK). Zodat hier 
een duidelijke verwijzing naar “Armageddon” uit kan worden afgelezen. Uit het één en ander volgt, dat het “hoeden van 
de heidenen” slechts een korte tijd zal duren. 
In de “roede” hebben wij nog een aanwijzing voor de vereenzelviging van de mannelijke zoon met de 144.000 uitver-
korenen uit Israël  (uit alle 12 stammen, zie Openb. 7:4-8), want in Jeremia 51:19-23 wordt Israël uitgebeeld als “Gods 
roede”. Als zodanig zal de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen) dus voornamelijk NA de “tij-
den der heidenen” (ofwel: NA de grote verdrukking) functioneren – en wel in de slag van Armageddon – want tijdens 
deze “tijden der heidenen” zullen immers juist de HEIDENvolkeren als “Gods roede” fungeren (zie noot 3). 
Na de hemelvaart van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen) richt zich al de woede van 
satan en zijn trawanten op de leden van de overige (ofwel: de EIGENLIJKE) Bruidsgemeente. Maar eerst heeft iets 
plaats, dat deze wereld – voor een korte tijd – pas werkelijk in een “hel” zal veranderen: de nederwerping van satan. 
 

12. 
De val van satan en het begin van de grote verdrukking 

Na de opneming van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen ‘geboren’ uit de GEESTELIJKE 
GEMEENSCHAP tussen Bruid en Bruidegom7 – noot AK) in de hemel, “naar God en naar Zijn troon” (zie Openb. 12:5b), 

                                                                                                                                                                                                                   
heidense rijken sprake, omdat het 1ste rijk dan al voorbijgegaan is en omdat het 7de rijk hier het Koninkrijk Gods – d.i. het 1000-jarig 
Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). Het 1ste heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël gevoegd moet worden, 
is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het Macedonisch-Griekse, het 
Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog steeds. Het “rijk van de 
10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7de of antichristelijke rijk zijn. Net als het Babylonische rijk, waarmee het ook 
vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een “berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het 
Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde richt” en “een berg die in brand staat”, be-
namingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, 
zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige 
hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkeren-
zee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” le-
zen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 
12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren van het definitieve antichristelijke r ijk al weer beter zichtbaar zijn 
(het zgn. 10-statendom – zie noot). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) 
volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 
alsmede 45:1). (noot – AK) 
4 Zie, ter verduidelijking, de uitleg bij hoofdstuk 9 (deel 5 ) van deze studie: “De geboorte van de mannelijke zoon ”. (noot – AK) 
5 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde ” van E. 
van den Worm en/of het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12? ” van A. Klein. (noot – AK) 
6 Zie eventueel op onze website het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken ” en/of het artikel “Een ANDER geluid – 
Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? ” beide van A. Klein. (noot – AK) 
7 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, 
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ontstaat er OORLOG in ‘de hemelse gewesten’. Dat satan zich aan deze “zoon van Jezus” zal willen vergrijpen, zal de 
maat bij God doen overlopen. Het moment is dan aangebroken dat Hij zijn verwijdering uit ‘de hemelse gewesten’ ge-
last, waar satan tot dat ogenblik als aanklager van Gods kinderen optreedt (zie Openb. 12:10 – vergelijk Job 1:7-9). 
Openbaring 12:7-12 beschrijft deze hemelse oorlog èn het resultaat: De nederwerping van satan, een gebeurtenis die 
ook in Jesaja 14:12 en in Ezechiël 28:17 wordt voorzegd (zie mijn artikel: “De meest oneervolle begrafenis aller tijden” 
in het blad ‘de Tempelbode’ van september 19828). 
De val van satan uit ‘de hemelse gewesten’ wordt ook vermeld in Openbaring 9:1, met dien verstande dat het hier ei-
genlijk de gelijktijdige val van een mens  betreft die één wordt met satan  – de personificatie van satan (ofwel: satan 
die deze mens GEHEEL in bezit heeft kunnen nemen en daardoor zo door hem [of haar ?] heen kan werken dat deze 
mens, vanaf dat moment, waarlijk DE antichrist is geworden – noot AK)!  
Hier vernemen wij dat deze val het inluiden van het 5 de bazuin-oordeel  is. Satans nederwerping op de aarde betekent 
dat hij MENS wordt (zijn incarnatie of vleeswording). Wat van de “gevallen ster” bij de 3de bazuin (zie Openb. 8:10) 
werd gezegd9, moet ook gezegd worden van de “ster” bij de 5de bazuin (zie Openb. 9:1). Deze ster zal een belangrijk 
christelijk leider zijn, die ten val komt. Deze zal de “Judas” van de eindtijd worden (waarschijnlijk zal hij aanvankelijk 
één van de 12 “Spade Regen”-apostelen zijn, het “kerkbestuur” van de eindtijd). In deze mens vaart de satan (vergelijk 
Lukas 22:3). Daarom wordt van deze mens gezegd dat hij “de sleutel van de put van de afgrond” ontvangt (zie Openb. 
9:1). Satan is immers de overste van alle demonische/duivelse machten! 
De verschijning van de satan op aarde wordt beschreven in Openbaring 13:1-2 als het opkomen van een beestachtig 
mens uit de volkerenzee . Dit is de duivelse “supermens”, “de mens der zonde” (zie 2 Thess. 2:3), de “anti-messias” 
naar wie de wereld nu al uitziet en die met name ook door de aanhangers van de valse godsdiensten wordt verwacht, 
alsook door de onbekeerlijke Joden (zie Joh. 5:43). Deze mens is  DE antichrist, de vleesgeworden satan. 
Dat het “beest” van Openbaring 13 de incarnatie (d.i. de vlees-/menswording) moet zijn van het “beest” van Openba-
ring 12 – daar de “grote vuurrode draak” genoemd – is mede af te leiden uit het feit dat wij hier de 7 koppen en de 10 
horens weer tegenkomen (vergelijk Openb. 12:3 met 13:1). Alleen hebben nu, in Openbaring 13:1, niet de koppen 
maar de horens “koninklijke hoeden (HSV: diademen)”. Een verklaring hiervoor vinden wij in Openbaring 17:12 (de 10 ho-
rens worden pas gekroond als de antichrist er is). Vlak vóór de manifestatie van de antichrist begint het tijdperk van het 
7de en laatste van de rijken der heidenen, het antichristelijke rijk, en dit rijk zal zich presenteren als een confederatie 
van 10 staten. Zolang satan, “de overste (of: vorst) van deze wereld” (zie Joh. 12:31), nog in ‘de hemelse gewesten’ is, 
worden de in de tijd elkaar opvolgende wereldse rijken als in een “galerij” gezien. In een “heldengalerij” bijvoorbeeld 
staan personen uit verschillende tijden naast elkaar. Zo ook hier. In de korte “tussentijd’ vóór de grote verdrukking 
neemt dat 7de rijk een aanvang (zie noot 3). De “koning” (en voorloper van de antichrist) van dit 7de rijk, “de andere (ko-
ning)” van Openbaring 17:10, wordt door de antichrist – die een volmaakte intrigant zal wezen! – waarschijnlijk afgezet 
en verdreven, waarna de antichrist zelf “de 8stekoning” wordt (zie Openb. 17:11), echter nog steeds van het ZEVENDE 
(antichristelijke) rijk. Tegelijkertijd komen dan 10 “onderkoningen” aan de macht (zie Openb. 17:12), waaruit dus volgt 
dat er 10 STATEN zullen zijn; vandaar het “10-statendom” (zie noot 2). Als de satan zich eenmaal als de antichrist open-
baart (en dus niet langer in ‘de hemelse gewesten’ is, maar zich op aarde – in een, door hem in bezit genomen, mens 
– manifesteert), wordt als het ware in het visioen de dàn geldende AARDSE situatie “gefotografeerd” en zien we niet 
langer de 7 koppen gekroond, maar de 10 horens! Voor een goed begrip is het zinvol nog eens Openbaring 17:9-13 te 
lezen: 
“Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit.10 Ook zijn het 7 koningen: 
5 zijn er gevallen, één is er, de andere (koning) is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 
En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. En de 10 
horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het 

                                                                                                                                                                                                                   
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) 
8 Op aanvraag (gratis) per email te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl  
9 Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie: 
De 3de bazuin  (zie Openb. 8:10-11) brengt een complete vergiftiging van gemoed en denken op aarde  (“fonteinen” [SV] zijn bron-
nen van zedelijke beginselen, “rivieren” staan voor de loop, de verbreiding, van deze beginselen – de “stromen van beschaving”). 
De oorzaak is de val uit de hemelse regionen van een “ster”, die de naam “Alsem” ontvangt, welke naam ontleend is aan een zeer 
bittere plant. Wij zullen bij deze “ster” aan een geestelijk leider moeten denken, die een zeer verderfelijke en “bittere” leer verspreidt. 
Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een eerste manifestatie van de “valse profeet” . (noot – AK) 
10 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote  hoer 
van Openbaring 17 ” van E. van den Worm. (noot – AK) 
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beest (op) één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan 
het beest (d.i. de antichrist) overdragen. ” (HSV) 
In Openbaring 17:9 worden de wereldrijken weer als “bergen” voorgesteld (zie noot 3). Het “één is er” van Openbaring 
17:10 heeft betrekking op de toestand NA het Romeinse rijk, de tijd van het “gedeelde rijk” (het 6de rijk), waarin wij nu 
nog leven (wij worden er hier weer bij bepaald, dat Johannes, de ziener, in de geest werd overgeplaatst naar de tijd die 
onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van Jezus – zie noot11). 
Met de nederwerping van satan op deze aarde en, als gevolg daarvan, de openbaring van de antichrist, eindigt het 
tijdperk van “het begin van de smarten (HSV: weeën)” en begint de tijd van de “grote verdrukking” (zie Matth. 24:8 en 21). 
 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 7 (‘hoofdstuk’ 11 en 12) 
 

                                                           
11 Overgenomen uit hoofdstuk 2 van deze studie: 
Het boek Openbaring houdt zich bezig met de gebeurtenissen rond de openbaring (d.i. de wederkomst) van Jezus. Dat wil dus zeg-
gen: met de “EINDTIJDgebeurtenissen”. Uitleggingen die de vervulling van de gehele profetie over de gehele tijdsbedeling van de 
Gemeente (een periode van in totaal 2000 jaar) willen laten uitstrekken, geven hoogstens VOORvervullingen weer. Het woordje “ 
haast” van Openbaring 1:1 (in de Griekse grondtekst staat: “met  haast”, waarom hier gelezen zou kunnen worden: “wanneer het 
zover is, snel…”) moet ons naar de dagen van de EINDTIJD verplaatsen. Zoals ook het woord “haastiglijk” in Openbaring 22:7, 12 
en 20 (waar ook gelezen kan worden: “Wanneer Ik kom, kom Ik met haast ”, hetgeen zou betekenen dat het hier niet om een lang-
durige tijdsbepaling gaat) beschouwd moet worden als te zijn gesproken in de eindtijd. Wij moeten voor ogen houden dat Johannes, 
de (door God) geïnspireerde schrijver van het boek, in de geest werd overgeplaatst naar de tijd van het einde en als verkerende in 
de eindtijd hoorde en zag hij wat, als die tijd is aangebroken, SPOEDIG geschieden zal; zag hij wat alsdan “op handen” of “nabij” is 
(zie Openbaring 1:3, waar ook gelezen zou kunnen worden: “want de tijd is ervoor gereed”). Wij kunnen dit vergelijken met 1 Petrus 
4 vers 7a: “En het einde aller dingen is nabij”. Ondanks dat deze tekst ongeveer in 65 na Christus is geschreven, moeten wij deze 
tekst toch lezen alsof de Heilige Geest hier spreekt in de eindtijd (dus in ONZE dagen). Voor de Apostolische (1ste) eeuw gold echter 
wat geschreven staat in 2 Thessalonicensen 2:2. (noot – AK) 


