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OPDRACHT 

 

Dit boek, dat over kennis van de Bijbel gaat, is opgedragen aan mijn vrouw, Gertrude 
Offiler, die mij tijdens mijn bediening met gebed heeft bijgestaan en die, gedurende 
twee en veertig jaar, nooit opgehouden is met te bidden, dat de God van de hemel 
mij in alle waarheid zal leiden door Zijn Geest . 
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Inleiding 

Rev. W.H. Offiler 

 
De volgende reeks Bijbelstudies is het resultaat van bijna vijftig jaar van diepe, 
intense bestudering van de Bijbel. Het is niet alleen het resultaat van veel  
overdenkingen en heilige overpeinzingen, maar ook van vasten en bidden, tijdens 
het wachten op God. 
 
Deze studie volgt niet de gebruikelijke richtlijnen van het modern Bijbelonderwijs, 
omdat veel van de behandelde onderwerpen door de rechtstreekse openbaring van 
de Heilige Geest tot de schrijver gekomen zijn. Deze inleidende opmerkingen worden 
zonder enige aanmatiging of menselijke eigendunk neergeschreven, omdat de 
schrijver uit lange ervaring weet, dat dergelijke uitingen van de natuurlijke mens geen 
geestelijke waarde hebben in de ogen van de Here.  “Hetgeen uit het vlees geboren 
is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is Geest” (Johannes 3:6). 
 
De bestudering van de Bijbel, als het Woord van God, is uiterst fascinerend en ik heb 
geprobeerd om de belangrijkste dingen eerst te plaatsen, omdat ze ook de eerste 
plaats in mijn eigen gedachten en hart ingenomen hebben. Dit is voor mij, door de 
jaren heen, een zeer vreugdevolle en inspirerende ervaring geweest. 
 
Deze studiereeks omvat een lijst van honderd en twintig zeer interessante 
Bijbelonderwerpen. Noodzakelijkerwijs moesten ze samengevat en ingekort  worden, 
omdat er anders geen einde aan zou komen.  Toch zullen in  deze schetsen  
belangrijke onderwerpen voor vele honderden preken en Bijbelstudies gevonden 
worden, die steeds zeer fris en met de Dauw van de hemel bevochtigd zijn. Velen 
zijn gered en met de Heilige Geest vervuld, terwijl het Woord in onze mond was. Zo 
is het en zo zal het steeds meer zijn, naarmate dit tijdperk dichter zijn einde nadert. 
“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig 
tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der 
samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der 
overleggingen des harten.” (Hebreeën 4:12). 
 
“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God” 
(Johannes 1:1).“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond” 
(Johannes 1:14). De Bijbelstudie of de bestudering van het Woord van God wordt 
ondernomen opdat het Woord van God een deel van ons kan gaan worden, want 
alleen door het Woord kan de heerlijkheid van God waargenomen worden. 
 
Dit tijdsperk loopt ten einde, de “Eindtijd” nadert. Als het ooit nodig was, dat wij het 
Woord van God kennen en begrijpen, dan is dat NU. De voltooiing is op handen, het 
Boek moet geopend worden, wanneer haar zegels verbroken zijn. De Gemeente 
moet de Eeuwige Waarheid, die geschreven is, kennen, als zijn vervullingen 
plotseling over ons komen. De tijd is zeer nabij. Bestudeer het Woord van God. 
 
 



5 

 

De schetsen van de tabel zijn in een schaal getekend en elk zevenachtste van een 
inch (= 2,54 cm) stelt tweehonderd en vijftig jaar voor. De kleine halve cirkels stellen 
één dag of honderdduizend jaar voor, want bij de Heer is één dag gelijk aan duizend 
jaar. Alle Bijbelse profetie is in deze termen geschreven, en elke profetie uit de bijbel 
die in relatie met tijd staat, kan accuraat uitgerekend worden op de tabel. De tabel is 
gegarandeerd onbetaalbaar, en stelt de chronologische conclusies zo wezenlijk, dat 
discussie of twijfel geheel uitgesloten is. 
 
De “Eindtijd” en de “Tijd van de heidenen” , de “Zeventig Weken” van Daniël en alle 
andere metingen van profetieën over tijd kunnen aan de hand van de tabel met 
Goddelijke precisie uitgewerkt worden, en zijn eenvoudig af te bakenen. De 
Zondvloed, De Verbonden met Abraham, het Offer van Izaak, Het Pascha, De 
Woestijnreizen, het Oversteken van de Rode Zee, en het Oversteken van de Jordaan 
zijn allemaal duidelijk gemaakt. Deze onderwijslijn wordt bekroond door de 
openbaring van de Honderd en twintig jubeljaren bij de Tweede komst van de Here 
Jezus Christus. 
 
De tijdsindelingen zijn Bijbels geschetst, samen met al hun profetische betekenis van 
de kenmerken en aard van God. De tabel stelt de bedelende Waarheid voor die 
verbazingwekkend is, waarvan veel nog nooit eerder gepubliceerd is. Bestudeer het 
zorgvuldig. 
 
De Bijbelstudenten zullen de titel van het onderwerp in de marge vinden aan de 
linkerkant van de tabel, volg die lijn over de tabel naar uiterst rechts en dan zul je de 
Bijbel verwijzingen op de kaart geplaatst vinden precies waar ze in de tijd thuishoren. 
Elk Schriftgedeelte dat enig onderwerp staaft wordt ingevoegd, zodat de studie zo 
compleet mogelijk zal zijn. 
 
Wij verspreiden deze reeks niet als de Alpha en de Omega van de Bijbelkennis. Er 
moet nog veel geopenbaard worden, en de schrijver zal (D.V.). nog vele aanvullende 
boekjes schrijven die betrekking zullen hebben op de waarheid. Er zal een lijst 
bijgehouden worden van iedereen die aan deze studie deelneemt, zodat aan hen 
bekend gemaakt kan worden als aanvullende belangrijke onderwerpen gepubliceerd 
worden. 
 
“Studeer om uzelf te beproeven, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het 
Woord der Waarheid recht snijdt” (2 Timotheüs 2:15). Volg de apostolische 
raadgeving en wordt een Bijbelleraar! Help vandaag de grootste nood op deze aarde 
te lenigen! De Gemeente moet geheiligd en gereinigd worden door het “bad des  
Waters, DOOR HET WOORD” (Efeziërs 5:26). 
 
De jongeren hebben er op aangedrongen, dat ik deze studies schrijf en ze als een 
erfdeel nalaat aan de Gemeente, die ik zo lang gediend heb. Wij hebben gedurende 
meer dan dertig jaar vanaf dezelfde preekstoel en tot dezelfde, zij het dan steeds 
veranderende Gemeente, gepredikt. En toch is de prediking en de leer nog even fris 
en levenwekkend als het Manna dat van God kwam. 
 
Wij zouden deze Bijbelse Onderwerpen in een miljoen huisgezinnen willen brengen. 
Het is ons diepste hartsverlangen om de huidige generatie te dienen. Om de stroom 
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van ongeloof en zonde tegen te houden; om de mensen weer naar God terug te 
brengen; om de altaren die afgebroken zijn weer op te bouwen; en de eenvoud van 
heiligheid te herstellen in de harten en huizen. Hier werken en bidden wij voor. 
 
Dus verspreiden wij deze studies in de Naam van onze HERE-JEZUS-CHRISTUS, 
onder Wiens zorg wij hen stellen. En als een klein gedeelte van de zegen, die 
gedurende al die jaren op de schrijver is gevallen, op de lezer en de onderzoeker zal 
komen, dan zal de schrijver zich meer dan vergoed voelen voor al hetgeen hij heeft 
moeten lijden, toen hij voor deze Waarheden stond. Moge de volheid van Gods 
zegen met u zijn. 
 
De Schrijver 
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VOORWOORD 
 
Met grote vreugde heb ik het manuscript van dit boek gelezen, dat door onze 
geliefde voorganger en Bijbelleraar, W.H. Offiler van de Bethel Temple Seattle, 
Washington, geschreven werd. Er is een overvloed aan Bijbels onderwijs en 
openbaring in vervat, die tot grote zegen zal zijn voor de ernstige lezer en 
onderzoeker, die de eeuwige en levende God, geopenbaard door Zijn Zoon, onze 
Here Jezus Christus, verlangt te kennen en te begrijpen. 
 
Voorganger Offiler heeft een manier aangeboden om de Bijbelse Waarheid te 
benaderen, die uniek is. De vele Bijbelonderwerpen of onderwijs zijn verweven in 
een harmonie van openbaring en  verlichting, en geven de diepste voldoening in het 
hart, van de ware hongerige naar “Manna van Boven”.  Elk onderwerp heeft deel aan 
de openbaring van de Wil en het Doel van God, en kan alleen maar in haar volheid 
gewaardeerd worden als zij begrepen wordt in relatie met de andere onderwerpen. 
Hoe meer iemand op deze “hoofdwegen” van de Waarheid, die door onze Bijbel 
lopen, studeert en ze overdenkt, des te rijker en dieper zullen ze worden. De eenheid 
van de hele Bijbel zal dan als nooit te voren gewaardeerd worden. Die schoonheid, 
heerlijkheid en uitnemendheid van de Goddelijke openbaring in onze Bijbel zal 
aanleiding geven tot een nederige aanbidding van de Bouwmeester van het Heelal 
en van de tijdsperioden. En wij zullen Hem danken, dat Hij Zichzelf aan ons 
geopenbaard heeft door het Eeuwige Woord, Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. 
 
De Bijbelse Tabel van de Tijdperken geeft beknopt Gods plan en doel in de 
verlossing weer, zoals in onze Bijbel geopenbaard wordt. De harmonie van het 
Bijbelse kleurenschema van de chronologie, van de bedelingen, van de Godheid, en 
van de volmaaktheid van de tijdperken wordt allemaal aangetoond. De liefde en 
toewijding van voorganger Offiler tot de Heer, zijn lange en vruchtbare bediening, en 
zijn diepzinnig en groot inzicht in het Woord van God, hebben hem bijzonder 
toegerust als de schrijver van De Overeenstemmingen van de Goddelijke openbaring 
en van de Bijbelse tabel van de Tijdperken.. 
 
Wij bevelen dit boek aan alle mensen, waar zij zich ook bevinden, aan. Overdenk 
daarbij goed de waarheden die het uiteenzet. Overpeins het Woord van God met 
heel je hart en je beloning zal groter zijn dan fijn goud of kostbare edelstenen. 
 
 
Rev. W.W. Patterson. 
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God 
 
God, is één van de Namen, die wij geven aan dat eeuwige, oneindige en 
onbegrijpelijk Wezen, de Schepper van alle dingen; Die alles behoedt en bestuurt 
door Zijn Almachtige Kracht en Wijsheid en Die het enige onderwerp van onze 
aanbidding is. 
De Hebreeën noemen Hem Jehova. Dat wil zeggen: Eén, Die uit Zichzelf bestaat en 
Die het wezen en bestaan aan anderen geeft.  
De Naam Jehova wordt in de Hebreeuwse taal uitgedrukt door: J H V H.  
“God is een Geest” Johannes 4:24 en als Geest is Hij onzichtbaar voor het 
menselijke oog. 
Exodus 33:20,  “Mij zal geen mens zien, en leven.” 
“Dewelke geen mens gezien heeft, noch zien kan” 1 Timotheüs 6:16  
“Niemand heeft ooit God gezien” Johannes 1:18 
“De Koning nu der eeuwen, den  onverderfelijken, den  onzienlijken” 1 Timotheüs 
1:17.  
Van God wordt bekend gemaakt dat Hij Licht is; Jesaja 60:19; Jacobus 1:17; 
Johannes 1:5. 
Liefde, 1 Johannes 4: 8-16 
Ondoorgrondelijk, Job 11:7; Jesaja 40:28; Romeinen 11:33. 
Onverderfelijkheid, Romeinen 1:23. 
Eeuwig, Deuteronomium 33:27; Psalmen 90:2; Openbaring 4:8-10 
Onsterfelijkheid, 1 Timotheüs 1:17; 1 Timotheüs 6:16. 
Almachtig, Genesis 17:1; Exodus 6:2 
Alwetend, Psalmen 139:1-6; Spreuken 5:21 
Alomtegenwoordig, Psalmen 139:7; Jeremia 23:23 
Onveranderlijk, Psalmen 102:27-28; Jacobus 1:17 
“In den beginne schiep GOD” . De Schepper, God is Drie-enig.  
God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Mattheüs 28:19; 1 Johannes 5:7; 
Deuteronomium 32:6.  
Hij is Drie-enig in Natuur en Wezen. 
God gaf aan de wereld het geschenk van zijn Zoon - De Zoon stort op iedereen die 
wil geloven de gave van Zijn Heilige Geest uit. Johannes 3:6; Handelingen 2:4; 10:46 
en 19:1-6). 
God kan gekend - en begrepen worden! 
De Bijbel is met het nadrukkelijke doel gegeven om God aan de wereld te 
openbaren. Het is het Woord van God. 
Het onzichtbare deel van Hem wordt geopenbaard en gemanifesteerd door 
“Geschapen Dingen” Romeinen 1:20. 
(1) Zelf-bestaan. Leven in Zichzelf,  Onuitputtelijk, Niet afgeleid. Genesis 1:1; 
Psalmen 36:10; Jesaja 41:4; Romeinen 11:35-36). 
(2) Geestelijk,  God is een Geest, Genesis 1:2; Romeinen 8:9; Jesaja 61:1; Johannes 
4:24 en 2 Korintiërs 3:17. 
(3) Enigheid - De Enige God. “Hoor, Israël! De HEERE, onze God, is een Enig 
HEERE!” Exodus 20:2-3; Deuteronomium 4:35-39; 1 Korintiërs 8:4-6). 
(4) Eeuwigheid - Onbegrensd door tijd. “Van eeuwigheid tot eeuwigheid”. Noch 
begin, noch einde. (Genesis 21:33; Deuteronomium 33:27; Jesaja 44:6; Romeinen 
1:20; Hebreeën 1:10-11; Openbaring 4:8-10). 
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(5) Onveranderbaarheid - Onveranderlijk in Natuur of Doel. Zijn Woord en Zijn plan 
kunnen niet veranderd worden. Altijd Dezelfde. Exodus 3:15; Psalmen 33:11; 
Romeinen 11:29; Hebreeën 6:17-18; Jakobus 1:17.  
(6) Alomtegenwoordigheid. Onbegrensd door ruimte. Hij is overal. Genesis. 28:15-16; 
Psalmen 139:7; Jesaja 66:1; Jeremia 23:23; Efeziërs 1:23. 
(7) Alwetendheid - Hij weet alle dingen.  Hebreeën 4:13; Jesaja 29:15-16; 1 
Corinthiërs 3:20; 1 Johannes 3:20. 
(8) Wijsheid - God verwezenlijkt de beste ontwerpen met de best mogelijke middelen. 
Hij kan geen fouten maken. Psalmen 104:24; Jesaja 28:29; Efeziërs 3:10; Daniël 
2:20-21. 
(9) Almacht – Geheel Krachtig. Niets in de ware zin van het woord is  onmogelijk voor 
Hem. (Genesis 1:1; 17:1; 18:14; Exodus 6:2; 15:6; Openbaring 15:3 en 19:6). 
(10) Heiligheid - Volkomen zuiverheid. Kan niet zondigen. Noch zonde tolereren.  
Exodus 15:11; Jesaja 6:3; Openbaring 4:8 en 15:3-4. 
(11) Gerechtigheid - Vereist rechtvaardigheid van Zijn schepselen en gaat 
rechtvaardig met hen om. Genesis 18:23-32; Daniël 9:7-14; Kolossenzen 3:25; 
Hebreeën 6:10; Openbaring. 16:7. 
(12) Goedheid - Dit houdt in : Liefde, Welwillendheid, Barmhartigheid, Genade. 
Genesis 19:19; Joël 2:13; Efeziërs 2:4-7; 2 Petrus 3:9. 
(13) Getrouwheid - Volkomen betrouwbaar. Zijn Woord zal nooit teleurstellen. Hij kan 
niet falen. Exodus 34:6,7; Psalmen 105:8; Hebreeën 6:18; Openbaring 15:3. 
Drie-eenheid – Met de Drie-eenheid wordt bedoeld, de eenheid van de Drie-in-één 
Godheid.  Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Hoewel God als Eén voorgesteld wordt , wordt de volmaakte Godheid aan alle Drie 
toegeschreven: 
De Vader is Goddelijk - Een afzonderlijk Wezen. 
De Zoon is Goddelijk - Een aparte Persoonlijkheid. 
De Heilige Geest is Goddelijk - Een aparte Persoon. 
De Drie-eenheid van God wordt op de volgende plaatsen in de Bijbel geopenbaard : 
Genesis 1:26. Het bezoek van de drie Engelen aan Abraham. Genesis 18 en 19. De 
Naam van deze hemelse Bezoekers was : “De HEERE”. Dat wil zeggen de Godheid 
lichamelijk. Exodus 3:6: de God van Abraham, de God van Izaak en de God van 
Jakob. 
De Drie-eenheid van de Godheid wordt ook getoond in elk geschapen voorbeeld. 
1 - De zon, de maan en de sterren. Genesis 1:14. 
2 - De ark van Noach. Genesis 6:14. 
3 - Abraham, Izaak en Jakob. Genesis 12-30. 
4 - De drie dekkleden van de Tabernakel. Exodus 36:14-19. 
5 - De Cherubim der heerlijkheid en het met bloed besprenkelde verzoendeksel.  
Exodus 25:10-22. 
6 - De inhoud van de ark van het verbond. De stenen tafelen der wet. De Wet van de 
Vader. De gouden kruik met manna. De staf van Aäron, die gebloeid heeft. Hebreeën 
9:4. 
7 - De voorhang met zijn ingeweven Cherubim der heerlijkheid. Exodus 26:31. 
8 - Urim – hogepriester – Thummim. Exodus 28:30. 
9 - De staf – De rots – De levende wateren. Exodus 17:1-6. 
10 - De drie maten meelbloem. Genesis 18:6. 
11 - De drievoudige zalving met het bloed. Op het rechteroor. Op de duim van de 
rechterhand. Op de grote teen van de rechtervoet. Leviticus 14:14. 



14 

 

12 -  De drievoudige zalving met de olie op het bloed. Leviticus 14:17. 
13 - De Stem. Het Lam Gods - Jezus. De Duif. Lukas 3:21-22. 
14 - De drie maten meel. Mattheüs 13:33. 
15 - De drie broden. Lukas 11:5 
16 - De drie Getuigen in de hemel. 1 Johannes 5:7. 
17 - De drie Getuigen op de aarde. 1 Johannes 5:8. 
18 - In de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Mattheüs 28:19. 
 
De Drie-eenheid van de Godheid wordt door de Wet vereist. De volmaaktheid van de 
getuigenis is gelegen in de mond van Drie!  Indien Jehova niet drievoudig zou zijn in 
Zijn Natuur en Wezen, dan zou Hij Zijn Eigen gebod niet kunnen vervullen. 
De perioden van de drie dagen en drie nachten in de profetische Schrift zijn  
veelbetekenend voor het feit, dat de Godheid Lichamelijk betrokken was bij de 
voltooiing van de Verzoening. Evenals de voorhang met zijn Cherubim der 
Heerlijkheid.  
 
Bijbelverzen met betrekking tot God, als de Vader. Deuteronomium 32:6; 2 Samuël 
7:14; Psalmen 89:27: Maleachi 2:10; Mattheüs 6:9; Markus 11:25; Lukas 12:30; 
Johannes 4:21,23;  2 Corinthiërs 6:18; Filippenzen 4:20; Jakobus 1:17 en 1 
Johannes 2:15-16. 
De Zoon - Bestond ervoor. Goddelijk - voordat de wereld er was. Micha 5:1; 
Johannes 8:56-58; 17:5; 1 Corinthiërs 15:47; Filippenzen 2:6-7; Kolossenzen 1:17; 
Johannes 1:1; Openbaring  22:13. Lees het in samenhang met vers 16. 
De Zoon - Bestond niet alleen ervoor, maar Hij is er ook boven verheven, boven alle 
dingen, behalve boven de Vader. Mattheüs 11:27; 28:18; Lukas 20:41-44; Johannes 
3:13, 31; Handelingen 10:36; Efeziërs 1:20-22; Hebreeën 1:4-6; 1 Petrus 3:22; 
Openbaring 1:5; 3:14. 
De volheid van de Goddelijke Naam is buiten de Vader alleen op de Zoon van 
toepassing. Hebreeën 1:8-10; Jesaja 7:14; 9:5; Maleachi 3:1; Mattheüs 1:23; 
Johannes 1:1; 20:28; Handelingen 2:38; 8:12; 10:48; 19:5; Filippenzen 2:9,10. 
De Zoon -  Moet worden aanbeden als God. Mattheüs 2:11; 14:33; Lukas 24:52; 
Johannes 5:23; Handelingen 7:59-60; Galaten 1:5; Hebr. 1:6; 2 Petrus 3:18; 
Openbaring 5:11-14. 
De Heilige Geest is Goddelijk -  God.  Hij wordt de Geest van de Vader genoemd.    
De Geest van de Zoon. De Heilige Geest. De Geest der waarheid. De Geest des 
levens. Genesis 1:2; 6:3; Jesaja 63:10; Joël 2:28-29; Mattheüs 10:20; Lukas 12:12; 
Johannes 14:16-17; 15:26; Handelingen 2:4; 5:3-4; Romeinen 8:14; 1 Corinthiërs 
3:16; Galaten 4:6; Efeziërs 1:13; Hebreeën 2:4. 
LET OP - Het onderwerp van de Drie-eenheid  zou nooit apart bestudeerd moeten 
worden van hetgeen typerend is voor de scheppingen. Er mag niet teveel nadruk 
worden gelegd op dit voorstel. Het bestuderen van de Drie-eenheid van de Godheid 
moet ook altijd plaats vinden in samenhang met de openbaring van Zijn eenheid. 
God is Drie, en God is Eén. 
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De Godheid lichamelijk 
 
“In den beginne schiep God” (Genesis 1:1). Zo begint het eerste hoofdstuk van de 
christelijke bijbel, een uitdrukking die de persoon en de schrijver van dit alles 
openbaart. Voor de gelovige van Gods Woord is er geen prachtiger onderwerp dan 
dat van zijn Heer. Het enige verterende verlangen van zijn hart is God te kennen, 
“Hem te kennen is eeuwig leven” (Johannes 17:3). Om God echt te kennen moet 
men innig van Hem houden. Er kan inderdaad geen echte vastheid van ervaring zijn, 
en geen zekerheid van voortduring, tenzij het wedergeboren schepsel “ermee door 
zal gaan om de Heer te kennen”. 
Hoe vaak horen we niet de geuite mening dat niemand de God van de Bijbel kan 
kennen of begrijpen! Zijn wezen, zo wordt ons verteld, is zo hoog en verheven, dat 
het helemaal het verstand van de eindige mens te boven gaat, en met deze ernstige 
beschrijving zijn we het natuurlijk eens. Maar is het niet waar, dat de Bijbel 
geschreven werd onder het uitdrukkelijke toezicht en onder de Goddelijke ingeving 
van de gezegende Heilige Geest (2 Petrus 1:21), met het aangegeven doel om God 
aan Zijn schepselen te openbaren? De Here God werd gekend door Adam. Henoch 
wandelde driehonderd jaar met God. Noach communiceerde met God en God sloot 
met hem Zijn verbond om de wereld niet meer onder water te zetten.  
Abraham werd uit zijn eigen land  en van zijn eigen familie weggeroepen, zodat hij 
voor God afgescheiden zou kunnen zijn, zodat hij de eerste verbondsmens kon 
worden, en dat in hem de fundamenten gelegd werden van het eeuwigdurende 
verbond van redding – in de offerande van Izaak – en dit verbond werd tweeduizend 
jaar later bezegeld met het kostbare bloed van onze Here Jezus Christus. God was 
bekend bij Izaak en Jakob – de erfgenamen, met Abraham, van dezelfde prachtige 
belofte. Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht zoals men met zijn 
vriend spreekt. Aan Jozua werd ook dezelfde heilige gunst verleend, en zo gebeurde 
dit ook aan alle profeten van God. En zal aan ons, die in de meest behoeftige 
generatie leven en in de laatste dagen der tijden, niet dezelfde heerlijke voorrechten 
verleend worden? We geloven dat het aan alle kinderen van God gegeven zal 
worden om hun Heer te kennen. Onder de zegening van de Wedergeboorte en de 
zalving van de Heilige Geest in de genadige doop met de Heilige Geest 
(Handelingen 2:4), kunnen we Hem, en de kracht van Zijn opstanding en de 
gemeenschap van Zijn lijden, leren kennen, gelijkvormig gemaakt aan Zijn dood” 
(Filippenzen 3:10). 
Als het ooit nodig was dat de christen Zijn God kent, dan is dat nu! En als het ooit 
nodig was om het Woord van God te begrijpen, dan is dat vandaag! Want aan alle 
kanten wordt het feit van zijn Wezen en de Goddelijke Ingeving van Zijn Woord in 
twijfel getrokken en door de hogere critici van deze tijd aangevochten. En tenzij 
iemand geleerd heeft, of door de Geest van de Heer onderwezen is, heeft hij geen 
antwoord op de lasteringen en afvalligheden van tegenwoordig. 
Want veel te lang is de christen alleen naamchristen geweest. Hij is te gemakkelijk 
tevreden gesteld met de uiteenzettingen van de geloofsbelijdenis. Maar de tijd is 
gekomen dat iedereen de diepte van de ingegeven waarheid voor zichzelf moet 
onderzoeken, want het is niet langer veilig om velen, die achter de gewijde lessenaar 
staan en beweren het gezegende Woord van God bekend te maken, te volgen! De 
moderne predikant heeft zichzelf verloren in een doolhof van ongeestelijk denken en 
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miste de weg van God. Ze zijn “blinde leiders van de blinden” (Mattheüs 15:14) 
geworden en beiden moeten wel in de sloot vallen. Dergelijke toestanden hebben 
nooit eerder  bestaan. Het is een symptoom van de laatste dagen, van de werking 
van de geest van de antichrist, en een toestand die eenvoudigweg geen voorspoed 
zou kunnen brengen, indien predikant en mensen het gezegende Woord van God 
kenden en geloofden. 
De wereld van vandaag wordt overspoeld door een overvloed aan veronderstelde 
verstandigheden, die, als ze uitgeplozen worden tot hun juiste waarden, niets meer 
zijn dan een massa filosofische gissingen! Niet de moeite van de tijd waard die het 
vraagt om ernaar te luisteren, en zeker geen beschouwing waard door het volk van 
de Heer. Te midden van alle verwarring en woordenstrijd staat de Bijbel als een 
“Rots”, en dit rotsachtige kenmerk wordt openbaar gemaakt in elke man of vrouw die 
zowel God als Zijn prachtige Woord begrijpt. Ze kunnen niet verplaatst worden! Het 
wordt zeker tijd dat de sluier van ongeloof van onze ogen en harten afgescheurd 
wordt, en dat we onszelf overgeven aan het eenvoudige, krachtige geloof in God. 
Er zijn  er veel die gedacht hebben dat de Bijbel in een taal geschreven was die zij 
niet kunnen begrijpen, en vanuit de natuurlijke of menselijke kant der dingen 
gesproken, is dat waar! Maar ware christenen moeten niet louter natuurlijk zijn; ze 
horen geestelijke mensen te zijn, in staat tot geestelijk begrijpen, en goed op de 
hoogte van de “dingen” van de Geest. Waarom zou anders de Here Jezus de 
volgende regel gegeven hebben? Hij zei tegen de mensen in Zijn tijd: “Als iemand 
dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, 
hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij de weg bezaaid is” 
(Mattheüs 13:19). Al het goede van het onvergankelijke zaad van het Woord van 
God is verloren als de mens het niet begrijpt. 
Hier is een bijbehorend vers door dezelfde onsterfelijke Leraar: “Die nu in de goede 
aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht 
draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig- en de ander dertigvoud” 
(Mattheüs 13:23). Dus de beloning en de vreugde van Christus wordt gevonden in 
diegene, die het woord van God hoort en het begrijpt! 
Hiermee wordt niet gezegd dat de bijbel te ingewikkeld is en dat we hem niet kunnen 
begrijpen. Als we dat wel zeggen dan snijden we onszelf af van de vruchtbaarheid 
van de Heilige Geest, en vinden we onszelf met “alleen maar bladeren” (Mattheüs 
21:19). 
Dus iedereen die de prijs wil betalen van eenvoudige heiliging en geloof in het Woord 
van de Heer kan God begrijpen. “In den beginne was het Woord, en het Woord was 
bij God, en het Woord was God” (Johannes 1:1). God wordt aan Zijn heiligen 
geopenbaard door het Woord. De christen die het Woord van God wil begrijpen, zal 
ook Zijn God kennen en begrijpen. Bovendien is er geen gerechtvaardigd excuus om 
Hem niet te kennen, en omdat dit waar is mogen we wel vragen hoe deze 
openbaring zal komen. Want er is tegen ons gezegd dat Hij een God is die in het 
Licht woont, tot wie geen mens kan naderen: “Denwelken geen mens gezien heeft, 
noch zien kan” (1 Timotheüs 6.16), en Die eeuwig, onsterfelijk en onzichtbaar is (1 
Timotheüs 1:17). Weer moeten we antwoorden dat God zichzelf zal openbaren door 
Zijn Woord. Dit is dat Woord dat vlees geworden was en onder ons woonde en wiens 
heerlijkheid zo wonderlijk gemanifesteerd was in de Here Jezus Christus toen Hij de 
kracht en verdienste van Zijn Woord bediende aan de zieken en de door zonden 
vervloekten in Zijn tijd. 
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De volledigheid van de Godheid 
 
De God, Die we aanbidden, wordt in Zijn Woord altijd geopenbaard als Drievoudig in 
Zijn Aard en Wezen. Nooit! – vanaf het eerste woord in het Boek Genesis tot het 
laatste woord in het Boek Openbaringen wordt de God van de Bijbel gemanifesteerd 
als het enkelvoudige, op zichzelf staande getal, of het getal één. De eenheid van 
God is niet numeriek! Hij is een eenheid van gedachten en voornemen. Een eenheid 
van bediening en liefde. Het is een eenheid van heilige overeenstemming en 
harmonie, en we herhalen dat de eenheid van God nooit numeriek is. Hij betekent 
nooit het getal één.  
Het lichaam van Christus op aarde (de Gemeente) is Een lichaam, maar heeft vele 
leden. Zo is ook Christus, Die Een is, toch meer dan Een (1 Corinthiërs 12:12,14). 
Het is de moeite van herinnering en van de diepste overdenking waard dat alle 
schreeuwende antichristelijke mensen in volmaakte overeenstemming zijn met hun 
geschreeuw voor een Nummer Eén God. De Joden bijvoorbeeld zijn juist 
antichristelijk in hun hart! Zij kruisigden de Heer der heerlijkheid, “omdat Hij Zichzelf 
tot Zoon van God verhief” (Johannes 8:54). De leus van Israël voor het tijdperk uit het 
verleden was: “Hoor, O Israël, de Heer uw God is één Heer” (Deuteronomium 6:4), 
en dit was de reden dat zij weigerden om Zijn Zoon te accepteren.  
Het Mohammedanisme, het Unitarisme, de Christelijke Wetenschap, de Theosofie, 
het Abdul Bahaïsme, de Yoga, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, Confucianisme, en 
elke andere heidense religie over de gehele wereld, en elke geest van de antichrist, 
waar die ook gevonden wordt, allemaal roepen ze om een aparte nummer een God. 
Maar Jezus zei: “gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij” (Johannes 14:1).  
Dus vanaf het allereerste begin van een studie zoals deze zou het verstand en de 
geest volledig gereinigd moeten worden van alle theologische overblijfselen, en de 
overleveringen van de mens zouden niet toegestaan moeten worden vanwege het 
“krachteloos” maken van Gods Woord (Markus 7:13). 
Als onze God iets anders zou zijn dan Nummer Een, en als Hij in afgezonderde 
eenzaamheid zou wonen, en een numerieke eenheid zou zijn, dan zou God Zelf 
nooit in staat zijn om Zijn eigen Woord te vervullen! Bovendien zou Hij van zijn 
schepsel een getuigenverklaring  en een getuigenis eisen, die Hij Zelf nooit zou 
kunnen geven. Want God heeft verordend en getuigd dat “op den mond van twee 
getuigen, of op den mond van drie getuigen zal de zaak bestaan” (Deuteronomium 
19:15; 17:6). Dus als God alles behalve de numerieke Een is, dan is hier een gebod 
dat Hij niet kan gehoorzamen! Hij heeft Zichzelf verbonden met de meervoudigheid 
van getuigenis van op zijn minst twee, terwijl de volmaaktheid van getuigen en 
getuigenis wordt gevestigd in de mond van drie. 
Dit bevel is niet alleen gegeven voor de Oud Testamentische bedelingen – het wordt 
ook in het Nieuwe Testament bevolen en ingesteld, en het is een essentieel 
onderdeel van het Evangelie van de genade van God. In Mattheüs 18:16-20 wordt 
geschreven: “… opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta” en 
(noteer ook 2 Corinthiërs 13:1) met betrekking tot de manifestatie van “het spreken 
met tongen” in de Gemeente heeft de apostel Paulus opgedragen dat er in elke 
bijeenkomst twee of op zijn hoogst drie zullen zijn, want zoals ik gezegd heb is drie 
de volmaaktheid  van getuigenis in de visie van de Heer, en tongen zijn een teken. 
Dezelfde opdracht moet gevolgd worden in het geval van een ouderling die 
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beschuldigd wordt; het getuigenis moet bevestigd worden in de mond van twee of 
drie getuigen (1 Timotheüs 5:19). Noch is dit het enige bewijs. Want in het Woord 
van God is elk zinnebeeld van de Godheid, of het geschapen of gevormd is, juist 
gebouwd op dit fundament! En elke typerende openbaring van de Godheid 
lichamelijk draagt de ongeschonden zegel van de Drie-eenheid van Zijn Wezen. 
Dus de “Volheid van de Godheid lichamelijk” wordt altijd geopenbaard als de Vader, 
de Zoon en de gezegende Heilige Geest. Drie in openbaarmaking en verlossende 
uitwerking; Een in doel, kracht en liefde. Bovendien hebben ieder van deze entiteiten, 
die de Godheid insluiten, bepaalde kenmerken, openbaringen en bedieningen, die 
nooit veranderen. De Vader is altijd de Vader. De Zoon is altijd de Zoon, de Heilige 
Geest is altijd de Heilige Geest. En het is geweldig te weten dat deze Drie Eén zijn (1 
Johannes 5:7). 
 
 

God de Vader 
 
God de Vader wordt ook aan Zijn volk geopenbaard als die Ene, die “een 
ontoegankelijk Licht bewoont; Dewelken geen mens gezien heeft, noch zien kan (1 
Timotheüs 6:16). Hij wordt geopenbaard als de Bron van alle dingen. Hij is het Licht, 
het Leven, en de onuitsprekelijke Heerlijkheid van de Godheid. Hij is de algeheel 
genoegzame Ene. De schepper van alle beloften. De ontwerper van het 
Evangelieplan, en de uiteindelijke Alles – In – Alles. Hij is de overheersende factor in 
de eerste tijdsindeling, en de Gever van elke belofte. Hij verbond Zich met Adam en 
Eva voor de eindoverwinning over Satan en zonde (Genesis 3:15). Hij wandelde met 
Henoch, de zevende vanaf Adam, en plaatst hem straks over in heerlijkheid. Hij sloot 
het verbond met Noach en behoedde hem voor de zondvloed, door hem in de Ark 
van God te redden. Met Abraham sloot Hij het verbond van eeuwigdurende redding 
door de komst van de Messias en de bezegeling van dat verbond met Zijn eigen 
kostbaar bloed. Gedurende tweeduizend jaar vanaf de tijd van Adam naar het 
verbond met Abraham verschijnt alleen de persoonlijkheid van de Vader op het 
toneel. Een Vader in daad en in waarheid, Wiens hart voortdurend overvloeide van 
Goddelijke liefde voor Zijn kinderen en Wiens gedachten altijd ten goede voor hen 
was. Dit is die Vader God, van Wie de Zoon kwam om te openbaren (Johannes 5:19-
27), en van Wie Hij in het Evangelie van Johannes meer dan honderd keer spreekt. 
 
 

De Zoon van God 
 
De Zoon van God wordt aan de wereld geopenbaard als het vlees geworden Woord  
(Johannes 1:14). Zijn naam moest Immanuël genoemd worden, hetgeen “God met 
ons” betekent. Het was het prachtige Woord van de profetie in Jesaja 7:14, 
geïmplanteerd in de schoot van de maagd van Israël, hetgeen resulteerde in de 
vleeswording en het voortbrengen van Gods Eeuwige Zoon. Dertig jaar later kwam 
Hij als het “Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1:29). Bij 
het storten van Zijn eigen bloed op het hout op Golgotha, reinigde Hij de zonden van 
alle mensen en zetten hen voor altijd vrij! 
Dus de Zoon van God is het geaccepteerde offer waardoor volmaakte verzoening 
heeft plaatsgevonden in het storten van Zijn bloed. Hij is geopenbaard als onze 
verrezen en opgevaren Heer, als onze grote Hogepriester, en als onze Bemiddelaar 
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en Verdediger verzoent hij zondige mensen met de Vader, met een heilig en 
rechtvaardig God, door de kracht en verdienste van Zijn eigen kostbaar bloed. Hij is 
het Brood des Levens, dat neerdaalde uit de hemel, Wiens vlees en bloed de geest 
en het leven in Zijn heiligen zijn geworden. Hij is het Hoofd van de Gemeente, die 
Zijn lichaam is en Hij zit nu aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge, te 
wachten totdat al Zijn vijanden tot Zijn voetbank gemaakt zijn. Op die tijd zal Hij weer 
komen op de wolken van de hemel in kracht en grote Heerlijkheid (Handelingen 
1:11), om Zijn geliefden voor Zichzelf te ontvangen en het verzoeningsplan in 
vervulling doen gaan. Dus het teken – zegel van het centrale Wezen in de Godheid, 
Jezus, de Zoon, is het bloedoffer, het verbondsbloed! Het bloed van het  
“eeuwigdurend verbond” (Hebreeën 13:20) is het bloed van de Here – Jezus – 
Christus, dat uitgestort werd als een zondoffer voor de gehele wereld (Johannes 
3:16). Het is geen vergissing dat dit prachtige kenmerk van de Zoon van God, van 
voor Genesis tot en met Openbaring, altijd het B-L-O-E-D is. 
 
 
     De Heilige Geest 
 
De Heilige Geest is de Geest van de Godheid lichamelijk, en het is Zijn bediening om 
“De dingen uit Jezus Christus te nemen en die aan ons te verkondigen” (Johannes 
16:12-14). Hij is de juiste levensadem van de Gemeente. Hij is degene die ons 
geestelijk leven geeft, want “het is de Geest die levend maakt”. De Heilige Geest is 
de talloze Ene, net zo talloos als de sterren aan de hemel (Genesis 22:17). Hij komt 
als een ruisende machtige wind en stroomt door Zijn Heiligen in “stromen van levend 
water” (Johannes 7:37-39). De Heilige Geest is die Ene in de Godheid in Wie de 
Gemeente gedoopt wordt (Handelingen 2;4; Lukas 3;12). Hij kan uitgegoten worden 
als de zalvende olie, en vult het vat zo dat onze lampen helder kunnen branden 
(Mattheüs 25:4). Hij is de blijvende Trooster, de Leraar, de Gids, de Openbaarmaker 
en de Kracht van God, Die in de Gemeente geopenbaard is. Hij is de Schepper van 
alle vruchtbaarheid (Galaten 5:22), en Hij is de “Aanwezigheid” onder de Heiligen, en 
de heerlijkheid van de Heer in de tempel van de Heilige Geest. Dus de kenmerken 
van de Heilige Geest in de Godheid worden geopenbaard als talloos, een verterend 
vuur, een ruisende krachtige wind, rivieren van levend water, gaven en vruchten, de 
heilige zalvende olie van de Geest van God op de Gemeente, en de kracht van God 
om in de Gemeente de dingen van onze Here Jezus Christus te bedienen! Net zoals 
de mantel van Elia op Elisa viel, zo valt de mantel, ofwel de bediening, van Jezus 
Christus op de Gemeente op de dag van Pinksteren. 
Deze zijn dan de onveranderbare eigenschappen en kenmerken van de Godheid – 
gescheiden en apart in Persoonlijkheid – één in het voltooien van het 
verzoeningsplan. Altijd drie in openbaring! Altijd één in de fantastische uitwerking. 
 
 

De Naam van God 
 
In elk tijdperk van de wereld moet er onder godsvruchtige mensen een ongekende 
honger zijn om de Naam van God te kennen. Deze honger van het hart komt steeds 
tot uitdrukking in het Woord van God, en is altijd de stem van de Heilige Geest. 
Slechts in op zichzelf staande gevallen is deze honger ooit volledig bevredigd. 
Tegenwoordig heeft die geestelijke honger wereldwijde proporties bereikt, mensen 
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en naties uiten een geweldige interesse in het zeer boeiende thema. Elke dag is er 
een toenemende stroom van zoekers onder de gezalfden van God te zien. Weldra 
zal de vloed van zijn bemoeiing bereikt worden. God zal opstaan en de volledigheid 
van de openbaarheid aan zijn heiligen schenken. Hun eeuwenlang verlangen zal 
geheel bevredigd worden!  
De Naam van God! Wat een overdenking! Wat een omvangrijk gebied van 
geestelijke gedachten wordt hier geopend. Wat een heerlijkheden aan openbaring 
komen nu tot de met bloed gewassen Gemeente van  God. Toch is in dergelijke 
studies het natuurlijke verstand van weinig nut, en louter de mentale bekwaamheid 
staat nergens voor. Het is een waarheid die niet geleerd kan worden. Geen 
onderwijssleur kan ooit leiden tot de ontdekking van deze “Parel”. Het zal vandaag 
komen zoals het kwam op de eerste Pinksterdag, door de aparte verlichting van de 
Gezegende Heilige Geest. Hij alleen is in staat tot een openbaring als deze! 
In Genesis 32:1-32 hebben we het verslag van de terugkeer van Jakob naar zijn 
Vaders huis; van zijn angst om Esau, zijn broer, te ontmoeten, en hoe nadat Jakob 
alleen gelaten werd: “er een man met hem worstelde tot het aanbreken van de dag”. 
Toen deze man zag dat Hij over hem niet kon zegevieren, roerde Hij het gewricht 
zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met 
hem worstelde. De Engel zei tegen hem: “Laat Mij gaan, want de dageraad is 
opgegaan”… en Jakob zei: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent”. Toen zei 
Hij tegen Jakob: “Hoe is uw Naam?” En Hij zei: “Uw naam zal voortaan niet Jakob 
heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en  met de mensen, 
en hebt overmocht”. Maar Jakob vroeg Hem en zei: “Geef me toch Uw Naam te 
kennen”. En Hij zeide: “Waarom is het, dat gij naar Mijn Naam vraagt?” En Hij 
zegende hem aldaar. 
In deze beschrijving hebben we de aartsvader Jakob, die zelf het zinnebeeld is van 
de gezegende Heilige Geest, die aan God vraagt – want de Engel Die met hem 
worstelde was niemand anders dan de Here God zelf – Zijn Naam, en ontvangt 
omgekeerd de rijke zegeningen van de Heer. Mogen wij, die in de loop der jaren door 
gelijksoortige worstelingen gegaan zijn, niet een soortgelijke vraag stellen en uit de 
handen van een gulle Vader een soortgelijke zegening ontvangen? 
Trouwens, toen de roep van God tot Mozes kwam bij de brandende braamstruik, en 
hij die roep begon te begrijpen, en zich iets begon te realiseren van de 
verantwoordelijkheden die hij op zich zou moeten nemen bij de verlossing van Israël 
uit de handen van de Farao, de koning van Egypte, toen kwam er in zijn hart een 
groot verlangen om te weten door welke autoriteit en door welke Naam hij deze grote 
overwinning tot stand moest brengen. 
“Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: 
De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn 
naam? Wat zal ik tot hen zeggen? … En God zeide tot Mozes: Alzo zult gij tot de 
kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!” (Exodus 3:13-
14). 
Mozes gehoorzaamde het gebod; en het resultaat was dat de heerlijkheid van die 
verlossing in de Naam van de grote IK ZAL ZIJN door de eeuwen die volgden 
voortduurde en een eeuwigdurende lofprijzing brachten aan de Naam van de Heer. 
 
 

Manoach 
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In het 13e hoofdstuk van Richteren hebben we het verslag van het bezoek van de 
Engel des Heren aan Manoach en zijn vrouw – de vader en moeder van Samson – 
de richter van Israël. Het doel van dit bezoek was om de geboorte van Samson aan 
te kondigen, en om gedetailleerde instructies te geven voor zijn opvoeding als een 
door God geroepen Nazireeër. 
Nadat deze instructies gegeven waren en de Engel des Heren op het punt stond om 
te vertrekken, zei Manoach tegen hem: “Wat is uw Naam, opdat wij U vereren, 
wanneer Uw woord zal komen. En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom 
vraagt gij dus naar Mijn Naam? Die is toch een WONDERLIJKE VERBORGENHEID”. In dit 
Schriftgedeelte vertelt de Engel des Heren aan Manoach en zijn vrouw dat Zijn Naam 
niet alleen een verborgenheid is, maar dat Zijn Naam een prachtige verborgenheid 
was. In het licht van na de openbaring van God is de reden voor deze diepe 
verborgenheid niet zo moeilijk te vinden. 
Ze leefden in de eeuw en het tijdperk van de Wet, toen alle dingen die betrekking 
hadden op de Godheid nog steeds in de schaduw van het symbool stonden, zowel 
met betrekking tot Zijn Wezen als ook met betrekking tot Zijn Naam. Dat was een 
onvolmaakte periode, een periode van een gedeeltelijke openbaring, en toch, voor 
de volledigheid van dit alles, wachtend op die dag en dat uur, dat Jezus, gezalfd met 
de Heilige Geest in de vorm van een duif, waarlijk bekend en openbaar gemaakt zou 
zijn als de Messias van God en de Verlosser van de Wereld. Het was op dat moment 
en niet voor die tijd dat de stem van de Vader de volheid van Zijn Godheid 
verkondigde, en de heerlijkheid en de kracht van zijn prachtige Naam. 
 
 

De Tabernakel 
 
Toen de kinderen van Israël bevrijd werden uit het land Egypte was dit voor een zeer 
speciaal en prachtig doel. Dit doel wordt uiteengezet in Exodus 19:5-6. “Nu dan, 
indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult 
gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn: En gij zult Mij een 
priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn”.  
Het was om dit afgekondigde doel te vervullen, dat de Here God “hen in de wolk en 
in de zee doopte”. Hij had verlangd om in hen te wonen en hen te bedekken met de 
wolk van Zijn heerlijkheid, als Zijn eigen geroepenen en gekozenen. Toch, ofschoon 
Hij hen voorzag met het hemelse manna, en hen water gaf uit die ongenoemde rots, 
hadden zij nog steeds het verlangen naar vlees en in hun harten keerden ze terug 
naar Egypte. 
In die tijd zei de Here tegen Mozes: “En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in 
het midden van – in plaats van in -  hen wone” (Exodus 25:8). Aan Mozes werden 
volledige instructies gegeven toen hij op de berg van God verbleef. Deze tabernakel 
werd gebouwd en de heerlijkheid van de Here vulde het, precies zoals Hij verlangd 
had om hen te vullen; Zijn Sjechina gloeide van tussen de vleugels van de cherubim. 
Toen Israël steeds dieper in de zonde viel gebood God Mozes om “het ver van de 
legerplaats op te stellen” en het gebeurde dat iedereen, die de Here zocht naar de 
tent der samenkomst ging, die buiten de legerplaats was. Alle offeranden werden bij 
de deur van de tabernakel geofferd, en als een verzoening voor de zonden werden 
zij het duidelijke symbool van de redder. 
De eigenlijke tabernakel was het symbool van de Gemeente, met inwoning van de 
Heilige Geest van God. In deze tabernakel registreerde de Here God Zijn Naam, en 
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van hieruit verkondigde Hij Zijn volmaakte wil, waar het de Naam van God betrof 
(Exodus 20:24). Want de Naam van God, en de Aanwezigheid van God zijn voor 
eeuwig onscheidbaar! 
Vanaf deze tabernakel kwam het gebod van God naar Mozes: “Alzo zullen zij Mijn 
Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen”, (Numeri 6:27).. 
 
 

De Tempel 
 
Na verloop van tijd maakte de tabernakel plaats voor de grotere pracht van de tempel 
van Salomo. Deze tempel werd gebouwd om te voorzien in een rustplaats voor de 
Ark van het verbond met zijn onscheidbare heerlijkheid van de aanwezigheid van 
God, en om een permanente inwoning te vestigen, waarin de Here God Zijn Naam 
zou kunnen heiligen. 
Toen Israël hun reis door de woestijn begon, ging de Heilige Geest voor hen uit. Ze 
werden met de volgende woorden gewaarschuwd om op te passen voor God: “Ziet, 
Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg …Hoedt u 
voor Zijn aangezicht, want Hij zal ulieder overtredingen niet vergeven (dit was de 
gezegende Heilige Geest; tegen Hem zondigen was het plegen van een 
onvergeeflijke zonde); want Mijn Naam is in het binnenste van Hem” (Exodus 23:20-
21).De openbaring van de Naam van God is alleen voorbehouden aan de Heilige 
Geest! 
Zo werd, op overeenkomstige wijze, de Naam van God in de tempel geregistreerd, 
zoals een vluchtige blik in de Heilige schrift zal laten zien. “En dit huis, hetwelk ik Mijn 
Naam geheiligd heb” (1 Koningen 9:7). “En dit huis, dat ik Mijn Naam geheiligd heb” 
(2 Kronieken 7:20). Terwijl in Nehemia 1:9 de Here verklaart dat Hij Zijn Naam daar 
gesteld heeft”. Daarom is het duidelijk dat eerst de mensen, dan de tabernakel, en 
daarna de tempel allemaal “uitgeroepen” werden, of gebouwd voor het nadrukkelijke 
doel om een aardse woonplaats te scheppen voor de God van de hemel, en het 
voorzien in een plaats, waar Hij Zijn onuitsprekelijke Naam zou kunnen registreren. 
We hebben uiteengezet dat de tabernakel, zoals het gevormd was een prachtig 
symbool was van Jezus Christus en Zijn Gemeente. Want deze twee zijn altijd 
onafscheidelijk in de profetische Schrift; het ene wezen is het Hoofd en de andere is 
het Lichaam. En in de tempel van Salomo was op dezelfde wijze een krachtig 
symbool van dezelfde prachtige zaak. Want op een dag, toen Jezus met Zijn 
discipelen op de Berg Moria stond, met het uitzicht  op de tempelgebouwen, zei Hij: 
“Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten”. Toen zeiden de 
Joden tegen Hem: “Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult 
Gij dien in drie dagen oprichten?” (Johannes 2:19-21). Maar Jezus zei dit over de 
Tempel van Zijn Lichaam! Houd hierbij in gedachten dat dit een van de 
beschuldigingen was die door de Joden tijdens het proces naar Jezus geslingerd 
werd.  
Dus, wat we geschreven hebben met betrekking tot de profetische symboliek van 
zowel de tabernakel als de tempel, wordt hier volledig bevestigd door de Goddelijke 
uitspraken van de Here Jezus Christus Zelf. Als zowel de tabernakel als de tempel 
geïnspireerde symbolen waren van de Zoon van God, dan was God zeker in Hem! 
En Hij was in daad en in waarheid de openbaring van de volheid van de Godheid 
lichamelijk, zoals de apostel Paulus zo krachtig getuigt. Want er staat geschreven: 
“Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou” 
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(Colossenzen 1:19). Dus, “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk” 
(Colossenzen 2:9). Hij getuigt nog eens dat: “God was in Christus de wereld met 
Zichzelven verzoenende” (2 Corinthiërs 5:19) en dat “Hij het afschijnsel Zijner 
heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid was” (Hebreeën 1:3). 
Het is deze kwestie over de volheid van de Godheid lichamelijk en die in Christus 
woont, die voor zoveel mensen een “struikelblok” schijnt te zijn. Laten we niet 
vergeten dat terwijl de Godheid stellig en voor altijd Drie is, Hij ook heel definitief Eén 
is! Als we er niet in slagen om ruimte te maken voor Zijn Eenheid, dan sluiten we elke 
mogelijkheid uit om de geschriften van de waarheid te verzoenen; de breuk kan dan 
niet geheeld worden! 
God de Vader is Geest, zoals ook de gezegende Heilige Geest dat is, en als we in de 
Here Jezus Christus de “volheid van de Godheid lichamelijk” zien, dan zien we 
eenvoudigweg het menselijk-Goddelijk lichaam van Jezus als de tempel, waarin de 
eeuwige Vader, en de eeuwige Geest woont, terwijl de Zoon van God Zijn machtig 
werk van verzoening voltooit, een werk waarin de Godheid lichamelijk voor altijd in 
betrokken is! Dus als Jezus in werkelijkheid  “het afschijnsel Zijner heerlijkheid”, en 
“het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid” (Hebreeën 1:3) is, hoe is het dan 
mogelijk om wel de Here Jezus te zien en niet de Vader? Of om de Vader te zien en 
niet de Here Jezus Christus? 
Als een algemene regel zijn we helemaal bereid om in het demonische een legioen 
van duivelse geesten te zien (Markus 5:1-19). Duizenden van hen. Genoeg kwade 
geesten om de tweeduizend zwijnen te bezetten en te vernietigen! Ze bewoonden 
allemaal het lichaam van dat ene menselijke wezen! We geloven zeker dat uit het 
lichaam van Maria van Magdala zeven duivels uitgeworpen werden! Ook, wanneer 
de boze geest uit de mens uitgeworpen is, “gaat hij door dorre plaatsen, zoekende 
rust, (de duivel rust nooit, behalve wanneer hij in een menselijke zondaar woont en 
hem naar de hel leidt of drijft) en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn 
huis, vanwaar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen 
gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, 
bozer dan hijzelf” (Mattheüs 12:43-45). Dus is het duidelijk dat niet alleen één geest, 
maar duizenden van hen kunnen wonen in het lichaam van een mens dat door de 
duivel bezeten en niet herboren is. Waarom zou het dan onmogelijk geacht moeten 
worden voor de Vader God, die Geest is, en de Heilige Geest, die ook Geest is, om 
samen in het ene lichaam van de Here Jezus Christus te wonen? Dit is niet alleen 
mogelijk, het is ook het wezenlijke onderwijs van het gezegende Woord van God. 
Dus zien we in de tabernakel de heerlijke Aanwezigheid en de geregistreerde Naam; 
en, weer in de tempel van Salomo, de gloeiende Sjechina van de Goddelijke 
aanwezigheid en de registratie van die “heerlijke en vreselijke Naam” 
(Deuteronomium 28:58). In deze laatste tijdsindeling hebben we de Here Jezus 
Christus, in Wie de “volheid van de Godheid lichamelijk”  (Colossenzen 2:9) woont, 
en aan Wie de grootste Naam in de hemel en op de aarde, of in de wateren onder 
der aarde gegeven is. “Want God heeft Hem een naam boven alle Naam gegeven 
(Filippenzen 2:9) … en alle tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, (of de Here 
Jezus Christus) tot de Heerlijkheid van de Vader” (Filippenzen 2:11). 
Wat voor de Here Jezus Christus geldt, geldt ook voor de Gemeente, want Christus 
en Zijn Gemeente zijn één. Er wordt aan de Gemeente opgedragen om alle dingen te 
doen in de naam van de Here Jezus Christus. Dit is de Naam die de Gemeente van 
Pergamus “vasthield” (Openbaring 2:13). Die “Nieuwe Naam” die niemand kent, 
behalve die hem ontvangt (Openbaring 2:17; 3:12). De “Nieuwe Naam” is beloofd 
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aan de overwinnaars. Die Naam zal zijn “(Zijn Naam en) De Naam Zijns Vaders” 
(Openbaring 14:1). 
Het blijft van kracht zelfs als een kwestie van beperkte redenering, dat als God, of de 
Godheid lichamelijk drie-enig in wezen en persoonlijkheid is, dat elke Naam die zich 
zou openbaren of Hem juist zou uitdrukken, ditzelfde kenmerk moet hebben, dat wil 
zeggen, de Naam van zo’n wezen moet in drie-enige vorm zijn, terwijl het 
tegelijkertijd de eeuwige harmonie van de eenheid van God moet uitdrukken. “Deze 
drie zijn één” ( 1 Johannes 5:7). Luister voor een ogenblik naar de Zoon van God als 
Hij bidt: “Onze Vader, Die in de Hemelen zijt! Uw Naam wordt geheiligd”. Jezus 
erkende niet alleen het wezen van Zijn Vader; Hij eerde ook Zijn Naam! 
 
 

De Naam van de Vader 
 
Terwijl het Oude Testament in zinnebeeld en symbool hetzelfde heerlijke feit van de 
Zoon van God aantoont, en de gezegende Heilige Geest, is toch de luisterrijke, 
markante aanwezigheid in heel dat indrukwekkende document, dat van de eeuwige 
Vader God. Hij wordt geopenbaard in al de pracht van de oorspronkelijke schepping. 
Hij wandelde in de Hof met Adam en Eva. Hij bezocht Henoch, de zevende vanaf 
Adam, en wandelde met hem, en plaatste hem uiteindelijk over – zonder de dood te 
zien – naar de werkelijke tegenwoordigheid en tehuis van God. 
Hij onderhield zich met Noach over de kwestie van de Ark en de zondvloed,  en 
bevrijdde Noach en zijn gezin van de overweldigende overstroming. De Vader 
openbaarde Zichzelf aan Abraham, Izaak en Jakob over de voorwaarden van het 
Eeuwigdurend Verbond; van oudsher aan Israël in tekenen en wonderen van God. 
Door Zijn Heilige Geest bewoog Hij mensen om over de verbazingwekkende 
openbaring van Zijn wil te spreken, zelfs over de tijdperken die nog moeten komen. 
Hij zalfde Zijn dienstknechten en Zijn koningen met fantastische geestelijke zalvingen 
en gaven. Hij bekleedde Zijn profeten met Zijn eigen volkomen autoriteit, en droeg de 
mensen alle dagen als vanouds.  
Hij was een met hen in al hun lijden, want “In al hun benauwdheid was Hij benauwd, 
en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden” (Jesaja 63:9). Hij voorzegde de 
komst van de “Rechtvaardige” (Jesaja 53:11) en voorzag in een rantsoen voor de 
zielen van velen (Mattheüs 20:28). Hij bewaarde zowel het volk als hun stad totdat de 
zon der gerechtigheid volledig opgegaan was om te zegenen en de breuk te helen 
die de zonde gemaakt had. Hiertoe gaf Hij de Zoon de volheid van de Heilige Geest, 
Die Hij uitstortte in de overtreffende “rijkdom Zijner genade” (Efeziërs 2:7), totdat Hij 
stroomde door de geheiligde lichamen en geest van zijn heiligen in  “stromen des 
levenden waters” (Johannes 7:38), en die fantastische  verfrissing brengt die tot in 
alle eeuwigheid zou moeten voortduren. Dat was de manier van doen van de God 
van het Oude Testament. Een God en een Vader in daad en in waarheid. 
“En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom 
is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar” (Genesis 32:29). 
“Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot 
hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is 
Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?” (Exodus 3:13). 
Manoach zei tot de Engel des Heren: “Wat is Uw naam, opdat wij U vereren, 
wanneer Uw woord zal komen” (Richteren 13:17). Die vraag leefde op dezelfde 
manier bij Jakob; bij Mozes, en bij Manoach, en zal dan niet de gemeente van God in 
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deze laatste der dagen een soortgelijke vraag stellen, en omgekeerd een soortgelijke 
zegening ontvangen? 
“Wat is Uw naam?” Laat het Woord van God voor zichzelf antwoorden. “De HEERE is 
een krijgsman; HEERE is Zijn Naam (Exodus 15:3); Ik ben de HEERE, dat is mijn 
Naam” (Jesaja 42:8). “Zo zegt de HEERE, Die het doet, de HEERE, Die dat formeert, 
HEERE is zijn Naam” (Jeremia 33:2). “Zij zullen weten dat Mijn Naam is HEERE” 
(Jeremia 16:21). Zo drukken Mozes en alle profeten op dezelfde manier de Naam 
van de Vader God uit. 
Terwijl we weten dat de Here aan Zichzelf vele titels en namen gegeven heeft, is er 
niet een die zo volledig en geheel de eigenschappen en heerlijkheden van de 
Godheid uitdrukt als de Naam van de Here. Het wordt meer dan achtduizend keer in 
het Oude Testament gebruikt en overschaduwt en overweldigt alle andere namen of 
benamingen, en onderscheidt zich voortreffelijk en geheel als de Naam der namen, 
waardoor Jehova aan de mens geopenbaard is. De Israëlieten waren zo bang om 
het gebod te overtreden dat zij weigerden om die Naam ook maar op hun lippen te 
nemen. Men zou wensen dat de mannen en vrouwen van tegenwoordig net zo bang 
en bezorgd zouden zijn voor Zijn heiligheid! Zelfs nu nog verwijzen de Joden naar de 
Naam zoals die in het Hebreeuws uitgedrukt wordt als JHVH. Het kan voor onze 
lezers interessant zijn om te weten, dat, toen God de naam van Abram veranderde, 
Hij dit deed door het toevoegen van de eerste H in zijn naam en het tot Abra-Ham 
maakte, en dat, toen de Here God Sarai’s naam veranderde, Hij dit deed door de 
laatste H aan het einde van de hare te zetten; dus Abram werd AbraHam, en Sarai 
werd SaraH. Vanaf die tijd werden zij de voorvaderen van een Goddelijk Volk, “en 
koningen (en prinsessen) zullen uit u voortkomen” (Genesis 17:6b). 
Op deze manier is de Naam van de Vader God door het gehele Woord, en door 
beide Testamenten geopenbaard in de Here. Van Genesis tot en met Openbaring is 
het de uitdrukking van de grote “IK BEN”, een begrip van alles wat God is! God, de 
Eeuwige, en de Oneindige. Het was deze Naam die met zoveel macht en kracht door 
de Geest van de Heer tot licht gebracht werd op de Pinksterdag, en werd goddelijk 
gebruikt door dezelfde Heilige Geest voor de verrezen en verheerlijkte Christus. “Zo 
weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus” (Handelingen 2:36). Het was de stem van  
God door de Geest, de trompetklank van een nieuw tijdperk, en een nieuwe 
boodschap. Het was Gods uitdaging aan het ongeloof en afvalligheid der eeuwen. 
Graag of niet, dit was Gods manier om de absolute Godheid van Zijn Zoon uit te 
drukken; het verlenen van de volheid van de Godheid lichamelijk aan die Zoon, en 
voor Hem het gebruik van die Naam, die boven alle namen verheven is, de Here – 
Jezus – Christus, de volheid van de Naam van God, als Vader, als Zoon en als de 
Heilige Geest. 
 
 

De Naam van de Zoon 
 
“Wie is ten hemel opgeklommen? Of nedergedaald? Wie heeft den wind in Zijn 
vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de 
einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijn Zoons, zo gij 
het weet?” (Spreuken 30:4). Dit is een prachtig schriftgedeelte en een schitterende 
verwijzing naar de Zoon van God. Het werd zowel door Jezus Christus (Johannes 
3:13) als de apostel Paulus (Efeziërs 4:9-10) gebruikt in het aan Hem toeschrijven 
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van de goddelijke eigenschappen die Hem in staat stelden om met twee werelden 
contact te hebben, dat wil zeggen de hemel en de aarde. Hoe is zijn Naam? 
“Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger 
worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten, (hetgeen verklaard 
wordt als GOD MET ONS)” (Jesaja 7:14). “Want een Kind is ons geboren, en een Zoon 
is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst …De ijver des 
HEEREN der heirscharen zal zulks doen” Jesaja 9:5-6). Hoe is Zijn Naam? 
Voor wat de Zoon van God betreft moeten er geen vragen zijn over Zijn naam. Die 
naam en verscheidene andere vastgelegde namen in het Woord van God, werden 
door de hemelen boven gegeven. Het was te voorzien dat de Vader de Naam aan 
Zijn Eniggeboren Zoon zou geven. Zo werd aan het eind van de tijd, toen het Woord 
van God met betrekking tot de Messias in vervulling moest gaan, de engel Gabriël  
naar de stad van Galilea, Nazareth genoemd, gezonden, naar een maagd met de 
naam Maria. “En de engel zeide tot haar : Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 
God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn 
naam heten JEZUS (Lukas 1:26-31). … “Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun 
zonden” (Mattheüs 1:21). “Zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was 
van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was”(Lukas 2:21). Zo kan er over 
deze Naam van de Zoon van God geen geschilpunt of vraag zijn. Het hele 
christendom is het eens en volkomen tevreden dat de Naam van het centrale wezen 
in de Godheid JEZUS is, en bijna tweeduizend jaar christelijke ervaring hebben 
volledig aangetoond dat de Naam van Jezus de “zoetste naam op een sterfelijke 
tong” is. 
 
    “Jezus zal regeren waar de zon ook is 
     Maakt zijn opeenvolgende reizen 
     Zijn koninkrijk strekt zich uit van kust tot kust 
     Totdat de manen zullen wassen en afnemen 
     Mensen en gebieden van alle talen 
     Wonen in Zijn liefde met het zoetste lied 
     En kinderstemmen zullen verkondigen 
     Hun vroegste zegeningen in Zijn Naam” 
                   - Isaac Watts 
 
Dank God! Ja, het volk van God heeft hun Hosanna gezongen tot de heerlijkheid en 
kracht van die door God gegeven naam, en de vreugdetranen zijn als regendruppels 
gevallen en blijven dit doen! Louter het noemen van de Naam van Jezus Christus, 
als de Redder van de wereld, zet het innerlijke heiligdom van de geest van de mens 
aan tot volkomen en heilige aanbidding. Geen andere naam kan zaligheid brengen 
(Handelingen 4:12). Geen andere naam kan onze zonden vergeven. In de kracht van 
die Naam werden zieken genezen, en de lamme kon weer lopen (Handelingen 3:6). 
Duivels werden uitgeworpen (Markus 16:17). De doden werden opgewekt en het 
Evangelie van het koninkrijk werd tot mensen gepreekt in zijn alles veranderende 
kracht. 
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De naam van de Heilige Geest 
 
De naam Christus betekent de Gezalfde, en het heeft God behaagd dat de Heilige 
Geest onder deze naam begrepen moet worden. Het is gemakkelijk te zien dat er 
geen andere Naam geschikter of passender in de hemel of op de aarde is, of een die 
beter die Goddelijke Geest zou kunnen uitdrukken, die zo kostelijk uitgestort is op de 
Gemeente van God. Denk eraan dat Mozes niet de enige was die tot het 
priesterschap gezalfd werd, maar de Tabernakel ook – zijn muren, zijn planken, 
gordijnen, palen, voorhang, altaren, en alle vaten van de bediening. Het hele 
bouwsel, samen met zijn voorzieningen werden ook gezalfd met de meest kostbare 
olie, die het symbool was van de gezegende Heilige Geest. Niemand durfde zoiets te 
vermengen, omdat het zelfs gebruikt werd om de Ark van Zijn Verbond te zalven, die 
onderdak verleende aan de aanwezigheid van de Heer. Dank God voor deze zalving! 
De Heilige Geest! Hoeveel van Gods kinderen en dienaren hebben in onze tijd die 
geweldige zalving ontvangen voor het werk van de Heer! De heerlijkheid van die 
zalving is onbeschrijflijk. Aardse dingen worden vergeten, en de wereld en het vlees 
worden ver achter ons gelaten, als de Heilige Geest uitgestort wordt in elk deel van je 
wezen, en God, in Zijn Christus, voor jou alles in alles wordt. Geen wonder dat er 
voor Hem geen andere Naam gevonden kon worden ANDERS DAN DIE HIJ ECHT IS – DE 
GEZALFDE! 
De Heilige Geest wordt en kan alleen uitgedrukt worden als Christus, of de Gezalfde. 
Jezus werd pas de Messias, of de Gezalfde nadat Hij de beloofde Geest ontving bij 
Zijn doop in de Jordaan, want op dat moment daalde de Heilige Geest neer in de 
vorm van een duif, en bleef op Hem tot de voltooiing van Zijn bediening op Golgotha. 
De apostel Petrus, die in het huis van Cornelius preekte, verklaarde: “Hoe God Jezus 
van Nazareth gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land 
doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd 
waren” (Handelingen 10:38). In 1 Johannes 2:27 wordt ons duidelijk geleerd dat we 
in de Doop met de Heilige Geest precies dezelfde zalving ontvangen. “En de zalving, 
die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u – leert u van alle dingen, zo is zij ook 
waarachtig”, - dat wil zeggen: het is de Geest van de Waarheid, die de Heilige Geest 
is. Dus de benaming van Christus, of de Messias, wordt gebruikt om de Gezalfde aan 
te duiden, of met andere woorden: de aanwezigheid van de Heilige Geest; en het 
wordt zo gebruikt door de Heer in de openbaring van de Drie-enige aspecten van Zijn 
Naam. 
In het voorafgaande hebben we gezien dat de Godheid samengesteld is uit Drie 
gescheiden en aparte persoonlijkheden, evenals Abraham, Izaak en Jakob. Het is 
net zo duidelijk dat elke van deze Heilige Drie een Naam heeft. De Naam van de 
Vader, de grote “IK BEN”, wordt geopenbaard als de Heer! De Naam van de Zoon 
wordt ongetwijfeld JEZUS; terwijl de benaming van de Geest geopenbaard wordt in  
CHRISTUS, de Gezalfde! De Engel des Heren vertelde Manoach, de vader van 
Samson, dat Zijn (de Heers) Naam een prachtig geheim was, en het was aan de 
Heilige Geest om dit eeuwenlange geheim te openbaren, eerst aan de Gemeente op 
de Pinksterdag, en door hen werd het aan de wereld overgebracht. De apostel 
Petrus, die onder de zuiverste zalving van de Geest, die ooit aan de mens verleend 
is, preekte, zei: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een 
Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruisigd hebt!” 
(Handelingen 2:36). 
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Het is niet alleen waar dat de Geest van de Vader in de Zoon, Jezus was, maar het is 
ook waar dat Hij bij Zijn hemelvaart: “door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en 
de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit 
uitgestort, dat gij nu ziet en hoort” (Handelingen 2:33). Zo heeft de Heilige Schrift 
verklaard dat in Jezus “al de volheid der Godheid lichamelijk woont” (Colossenzen 
2:9). Als dit waar is dan is het strikt noodzakelijk dat Hij met de volheid van de Naam 
aangeroepen wordt. Als de aanwezigheid en de Naam zowel in de tabernakel als in 
de tempel gevonden werden, dan moet het typebeeld volledig samen komen in het 
grote antitypebeeld, Jezus, opdat in Hem zowel de volheid van het Wezen, en de 
volheid van de Naam gevonden  moeten worden. 
Een andere passage van de Schrift die dient om dit te bevestigen, wordt in 
Filippenzen 2:5-11gevonden: “Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus 
Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even 
gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts 
aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante 
gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam zijnde tot den 
dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en 
heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; Opdat in den Naam van 
Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en 
die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot 
heerlijkheid Gods, des Vaders”. 
Hier is opnieuw weer die machtige Naam van de Godheid lichamelijk, hetgeen 
geheim gehouden werd vanaf de grondlegging der wereld, geopenbaard in zijn 
heerlijke volheid. De apostel Paulus zei in het zojuist geciteerde Schriftgedeelte dat 
“God heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is”. Dit is gemakkelijk 
te begrijpen als we ons realiseren dat God de Vader, aan Jezus, Zijn Zoon, Zijn eigen 
naam  de Almachtige Here gaf; aan welke Naam ook de Naam van de Heilige Geest 
toegevoegd werd. Het is deze Naam in zijn Drie-enige vorm die de grootste naam in 
de Hemel, op de aarde en onder de aarde wordt. Het is de Grootste omdat het de 
Grootste omvat! Zelfs de Volheid van de Godheid. Dus de Naam van de Here Jezus 
Christus wordt volledig geopenbaard als de Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, en de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt 
duidelijk geopenbaard als de Here Jezus Christus. 
Bovendien ziet men nergens in de Heilige Schrift de enkelvoudige naam Jezus, als 
het om de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gaat. Dit is een van die 
gevaarlijke valkuilen, die satan voor de voeten van de onvoorzichtige mens gelegd 
heeft, en hij heeft in de laatste tijd duizenden mensen verleid. Om deze reden kan de 
Naam van de Godheid niet gescheiden worden zonder een verdraaiing en worsteling 
met de waarheid. Als de enkelvoudige naam van Jezus de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest is, zoals velen zeggen, dan zijn de prachtige namen als 
Heer en Christus, die aan de Redder toegevoegd werden bij Zijn hemelvaart zinloos 
en leeg, hetgeen God verhoede!!! De echte waarheid is, dat die Namen aan Hem 
verleend werden, toen Hij de poorten van Heerlijkheid binnenging bij Zijn hemelvaart, 
toen kwam daar de aanvaarding van alle eeuwige kracht van de Godheid lichamelijk, 
en door dit te weten kon Hij met recht zeggen dat “Alle Kracht is Mij gegeven, in de 
Hemel  en op de Aarde”. 
Elk authentiek typebeeld van de Godheid wordt, zoals we hebben gezegd, 
onmiddellijk herkend aan het offerbloed op Zijn middelste kenmerk, ofwel de centrale 
persoonlijkheid en dit Goddelijke zegel wordt onuitwisbaar gestempeld op de 
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belangrijkste Naam van deze eeuwige Drie-eenheid. De Naam van Jezus werd 
gedoopt in bloed! Bloed, offerbloed, is het eeuwige kenmerk van Jezus, de Zoon van 
God. 
Toen de Here Jezus de grote opdracht aan de discipelen gaf: “Gaat dan henen, 
onderwijst al de volken”, droeg Hij hen ook op om de bekeerlingen te dopen in een 
Drie-enige Naam (Mattheüs 28:19). Deze Naam moest zijn de naam van de Vader, 
en die van de Zoon en van de Heilige Geest. Voordat ze gingen, moesten ze “In de 
stad Jeruzalem blijven totdat ze aangedaan zouden zijn met de kracht uit de hoogte” 
(Lukas 24:49). Nadat deze belofte vervuld was, en de bekleding met kracht gekomen 
was, gingen dezelfde discipelen uit en preekten het Evangelie en toen de 
bekeerlingen kwamen – zoals ze dat bij duizenden deden – doopten zij hen 
onmiddellijk in Water in de Naam van de Here Jezus Christus! (Handelingen 2:38, 
8:16, 10:48 en 19:5), hetgeen is de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest! 
 
 

De drie aardse getuigen 
 
“En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het Water, en het Bloed” (1 
Johannes 5:8). 
De eerste tijdsindeling draagt de getuigenis van het water, want in deze periode 
overweldigde de watervloed de wereld in de dagen van Noach (Genesis 7:11-24). 
Water is een van de getuigende elementen in het plan van God. De watervloed in de 
dagen van Noach was, in eigenlijke zin, de waterdoop van een wereld. De 
grondgedachte van de vloed is precies dezelfde als die van de Waterdoop van de 
Gemeente, namelijk “Het einde van alle vlees” (Genesis 6:13). Dus in de periode van 
de eerste 2000 jaar hebben we de getuigenis van water op aarde. De vloed kwam 
A.M. 1656 (= ongeveer 2348 voor Christus). 
De middelste tijdsindeling draagt de getuigenis en getuigenverklaring van bloed. Het 
begint met de bezegeling – met bloed van het gewijde offer – van het verbond, dat 
met Abraham gesloten werd, Genesis 15:8-18. Daarna volgt het offer van het 
Paaslam, en het bloed dat op de deurposten van de Israëlieten in Egypte gestreken  
werd (Exodus 12:1-14). Daarna kwam het offer van de wet van Mozes voor een 
periode van vijftienhonderd jaar, en toen de “Eens en voor altijd” offerande van het 
kostbare bloed van Jezus Christus, zoals dat van een “onbestraffelijk en onbevlekt 
Lam” (1 Petrus 1:18-20). Dus de gehele periode van 2000 jaar, van Abraham tot 
Christus, draagt de onweerstaanbare getuigenis en getuigenverklaring van het bloed, 
offerbloed! 
De laatste tijdsindeling draagt de getuigenverklaring van de Heilige Geest, zoals 
hiervoor beschreven is, en draagt de getuigenis van die Geest door de gehele 
tijdsindeling. Dus de juiste tijdperken zijn, onder Gods hand, geordend als Zijn 
getuigenis, en zij presenteren een getuigenverklaring, die door de geschiedenis van 
de wereld bekrachtigd werd. Drie perioden van tweeduizend jaar, die omgekeerd hun 
getuigenis dragen van de hierboven geschetste Schriftgedeelten: “En drie zijn er, die 
getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één” 
(1 Johannes 5:8). 
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De Geest 
 
De Geest van God; hier wordt de Heilige Geest bedoeld. Altijd wordt de geest van de 
niet wedergeboren mens door de duivel gebruikt om zich te verzetten tegen de wil en 
het doel van God, en voor zover mogelijk om zijn weldadige en heilige plannen in de 
volledige verlossing van de mens te verijdelen.  
De huidige uitstorting van de Heilige Geest is tegengewerkt geweest door een 
wereldwijd verzet en bitterheid. Dit verzet wordt dieper geworteld naarmate de tijd 
verstrijkt. Dit verzet zal zijn hoogtepunt bereiken in de antichrist, vandaar de bron. 
Dit is de tijdsindeling van de Geest! Die begint met de uitstorting bij de geboorte van 
Johannes en Jezus. Daarna op de Pinksterdag. De vroege regen, de spade regen 
(Joël 2:28). 
En het nadert zijn einde  onder de “spade of de late regen”. Dat is de huidige 
uitstorting van de gezegende Heilige Geest. Deze gehele tijdsindeling, tweeduizend 
jaar, ingewijd en voltooid door twee geweldige overstromingen van Goddelijke kracht 
en Geest, dragen getuigenis van de eeuwige kracht en de heerlijkheid van de Heilige 
Geest. En deze getuigenis is speciaal voor op aarde. 
Het spreekt van de geweldige afwijkingen van de natuurlijke wet bij de geboorte van 
Johannes de Doper en van Jezus Christus. De schitterende eenheid van God en 
mens, van hemel en aarde, van Godheid en mensheid. 
Dit nieuwe tijdperk begon met de geboorte van de belangrijkste mens, Johannes, 
totdat Christus kwam. “Voorwaar zeg ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren 
zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is 
in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij”, (Mattheüs 11:11). 
Johannes was de laatste van alle menselijke boodschappers van God. De 
wedergeboorte brengt het nieuwe schepsel en de wedergeboorte is de geweldigste 
uitwerking van de Geest van God. Wij zijn uit de Geest geboren. 
“Gijlieden zijt mijn getuigen” (Jesaja 43:10). “En gij zult mijn getuigen zijn” 
(Handelingen 1:8). De getuigenis van de Gemeente. 
 
 

Het Water 
 
Water is altijd een van de getuigende elementen in het plan en de uitwerking van 
God geweest. In elk tijdperk is dit wonderlijk waar geweest, en de wereld – in elk 
geval het wetenschappelijk deel ervan – is nog aan het speculeren en de 
overweldigende zondvloed aan het onderzoeken die “alle vlees” vernietigde, in de tijd 
van de voorvader Noach. 1656 na de schepping. 
Dit was in de eerste tijdsindeling die zich van Adam tot Abraham uitstrekte, en van 
het verbond, een periode van tweeduizend jaar. Er kunnen veel lessen geleerd 
worden uit deze oordeelsbezoekingen. God is oppermachtig. De mens is 
onderworpen. 
De zondvloed was een werelddoop en had in letterlijke zin precies dezelfde 
belangrijkheid, die de waterdoop nu in het geestelijke heeft. Dat is het einde van het 
vlees of het vleselijke leven in de vleselijke zin. Het deelt ons letterlijk de diepste 
geestelijke waarheid mee. 
De registratie van de zondvloed is nu algemeen bekend en het bewijs wordt overal 
gevonden! De zondvloed was niet alleen een doop, het was een getuigenverklaring, 
een getuige van water. Het werd door Jezus geloofd en onderwezen, Lukas 17:26-
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27. Dit is voor de gelovige voldoende bewijs, zo ook voor de apostelen, 1 Petrus 
3:20-22. 
De Rode Zee. De doop van een volk. God deed Zelf de dienst. Exodus, hoofdstuk 
14. Ook 1 Corinthiërs 10:1-2. Het belang van de ware doop. Een verlossing. 
Het water van de rots. De wateren van Meriba, de wateren van Mara. De wateren 
van scheiding, Mara. Exodus 15:23;  Van de Rots, Exodus 17:1-6; Elim, de twaalf 
waterfonteinen, Exodus 15:27. 
De wateren van de scheiding, Numeri, hoofdstuk 19. De wateren van de Jordaan, 
Jozua, hoofdstuk 3. De doop van de melaatse Naäman, 2 Koningen, hoofdstuk 5. 
Zeven keer. 
De doop van Johannes tot bekering. De doop van Jezus. Doop van de oudste 
verordening. Doop door de apostelen, Handelingen  2:38;  10; 19:1-6; Romeinen 6. 
Tegenwoordig is de getuigenis van water een van de meest diepe 
getuigenverklaringen van de kracht van God op aarde. 
 
 

Het bloed 
 
Zoals de eerste tijdsindeling de getuigenis van water draagt en de laatste het 
stempel en de zegel van de Heilige geest, zo draagt de centrale of middelste 
tijdsindeling de onfeilbare getuigenverklaring en getuigenis van het bloed. 
De centrale tijdsindeling strekt zich uit van Abraham tot Jezus Christus, een periode 
van 2000 jaar en gedurende deze periode wordt al het offerbloed dat ooit gestort is 
ingesloten, want het bedekt de gehele periode van het offerverbond, dat bij Abraham 
begint, via Izaak, het typebeeld, verder gaat naar het offer van Jezus, de enig 
geboren Zoon van God, op het kruis van Golgotha! 
Alle gebrachte offers waren een symbool van het kostbare bloed van Jezus Christus. 
Het bloed in Eden. Het bloed na de zondvloed. Het bloed bij het offer van Abraham. 
Het bloed in Egypte. Het bloed in de woestijn. Het bloed op het verzoendeksel. Het 
bloed op de altaren van Israël. Het bloed van Jezus Christus. Het bloed van 
verzoening. Het bloed van God. Het bloed van overwinning. Het bloed van het 
oordeel. 
Al dit bloed werd daadwerkelijk op deze aarde gestort. Het is de meest opmerkelijke 
getuigenis van allemaal. Wat schitterend heeft God de getuigenverklaring zo 
ontworpen! 
De eerste tijdsindeling, 2000 jaar, draagt de getuigenverklaring en getuigenis van het 
water in een positieve zin. Het is de getuigenverklaring van de Vader. 
De tweede tijdsindeling draagt de getuigenis van het bloed. Het is de getuigenis en 
het zegen van de Zoon, en bedekt een periode van 2000 jaar. 
De derde (en laatste) tijdsindeling draagt de getuigenis en het zegel van de Heilige 
Geest. Het is de huidige tijdsindeling, die nu bijna ten einde is! Het bestrijkt ook een 
periode van 2000 jaar. Dus de tijdperken en tijdsindelingen hebben het stempel van 
de Drie aardse getuigen: De Geest, het Water en het Bloed. 
De persoonlijke toepassing van deze Drievoudige getuigen wordt in de individuele 
christen gevonden – of zou dit moeten – want elk kind van God zou gewassen 
moeten zijn in het BLOED. Gedoopt in WATER, en verzegeld met de Doop van de 
HEILIGE GEEST. 
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De drie tijdsindelingen 

 
Als een getuigenverklaring van de Drie-eenheid van het wezen van Jehova God 
voeren wij de getuigenverklaring van de tijdsindelingen aan. Deze tijden of tijdperken, 
die we in Hebreeën 11 hebben, werden opgesteld of door het Woord van God  
weloverwogen uitgemeten. Het woord dat als “Werelden” geformuleerd is, is eigenlijk 
het woord “Tijdperken”.  
Van deze tijdperken of tijdsindelingen zijn er drie, en ze werden uitgemeten in de 
verschillende profetieën die betrekking hebben op de tijden. Tijden, zoals in de Bijbel 
geopenbaard, beslaan een periode van 7000 jaar. Niet minder en niet meer. De 
periode is samengesteld uit zeven maal duizend jaardagen van de Heer. Eén dag is 
bij de Heer als duizend jaar, en duizend jaar is als één dag (2 Petrus 3:8; Psalm 
90:4). Zes van deze duizend jaar zijn aan de mens gegeven. De zevende is de 
Sabbat van de Here, onze God. Het zijn de duizend jaar van het koninkrijkstijdperk. 
Het is de heerlijkheid van de Heer, die de aarde bedekt, zoals het water nu de zee 
bedekt. De zevende dag is het millennium tijdperk, de duizend jaar, (Openbaring 
20:1-6). De laatste tijdsindeling voor het vestigen van de Nieuwe hemel en de 
Nieuwe aarde. Het is de dag van de Heer waarop Zijn heiligen in de letterlijke zin met 
God wandelen.  
De zes dagen van de werken van de mens worden door de Geest van God weer 
verdeeld in drie tijdsindelingen van elk tweeduizend jaar. Elke tijdsindeling is gelijk 
aan de andere met betrekking tot de tijd – een kenmerk dat alleen van toepassing is 
op de Godheid. Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in alle dingen even 
gelijkwaardig en even eeuwig zijn, zo hebben de tijdsindelingen precies dezelfde 
tijdsduur – tweeduizend jaar elk. De eerste tijdsindeling strekt zich uit van Adam tot 
Abraham, tweeduizend jaar. De middelste tijdsindeling strekt zich uit van Abraham tot 
de geboorte van Christus, tweeduizend jaar. De derde tijdsindeling strekt zich uit van 
Christus bij Zijn eerste komst tot de tweede komst van Christus, tweeduizend jaar. 
De eerste van deze tijdsindelingen behoort specifiek aan de Vader God, Jehova,  
toe. Henoch wandelde met de Vader. De Vader sloot het verbond met Noach. De 
Vader sloot voor eeuwig de belofte met Abraham en met zijn zaad. Toen het 
eeuwigdurend Verbond met Abraham gesloten werd kwam, zoals we gezegd 
hebben, de Godheid lichamelijk naar beneden. Dus de eerste periode van 
tweeduizend jaar was de tijdsindeling van de Vader. Jehova domineert het helemaal. 
Het begon met de eerste profetie en eindigde met het eeuwigdurend verbond. Van 
het begin tot het eind openbaarde het de kenmerken van de Vader God en in alle 
waarheid kunnen we boven die jaren de titel van “De Vader” schrijven. 
De tweede, of beter nog, de centrale tijdsindeling is die van de Zoon van God. Het 
begint met de aartsvader die, onder de kracht van God, Izaak verwekte toen hij en 
Sara “beiden zo goed als dood” waren, en eindigt met het offer van Jezus Christus, 
de Eniggeboren Zoon van God, op het kruis op Golgotha. (Romeinen 4:19; Hebreeën 
11:12). Het begon met het opofferen van Izaak, de zoon der belofte en eindigde met 
het offer van de Beloofde Zoon. Bovendien is het in lijn met alle andere typebeelden, 
die voorts de eeuwige kracht en Godheid van God laten zien, in die zin dat het de 
tijdsindeling van het verzoenend bloed is! De centrale tijdsindeling is de periode van 
het offeren van bloed. Het storten van bloed begon bij Abraham (Genesis 15:1-21) 
en hield niet op totdat het bloed van het eeuwigdurend verbond uitgestort was in het 
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offer van Jezus Christus. De zegel van dit bloed heeft op niemand in de hemel of op 
de aarde betrekking, behalve op Jezus, het centrale Wezen van de Godheid. 
Dus de centrale tijdsindeling openbaart alle Goddelijke kenmerken en 
eigenschappen van de Zoon van God. Het begon met een zoon en eindigde met een 
Zoon – een belangrijkere Zoon. Het begon met het typerende bloed van stieren en 
geiten, en kwam tot een einde in het kostbare bloed van Jezus Christus. Zo kunnen 
we boven deze middelste tijdsindeling de titel van De Zoon schrijven, en het 
bezegelen met het onveranderlijke zegel van het bloed van Christus, want tussen 
Adam en Christus  wordt de storting van het eerste en het laatste verzoeningsbloed 
begrepen! Typerend of echt!!! 
De derde en laatste van de tijdsindelingen is de tijdsindeling van de Geest. Net zoals 
zijn twee voorgangers is hij exact tweeduizend jaar en het is niet mogelijk dat hier 
sprake van giswerk is. De wereldgeschiedenis – als ze al enige waarde heeft als 
bewijs – bevestigt deze uiteenzettingen. Onze huidige kalender verschaft het 
onbetwistbaar bewijs van deze waarheid, en de Bijbel, als het geïnspireerde Woord 
van de Heer, verklaart dat dit de tijdsindeling is van de volheid der tijden en de 
laatste dagen, die aan de mens gegeven zijn, waarin ze gered kunnen worden 
(Efeziërs 1:10). 
Net zoals de eerste tijdsindeling begon en eindigde met de belofte van de Vader, en 
de centrale tijdsindeling begon en eindigde met de belofte van de Zoon, zo begint de 
laatste tijdsindeling (die de tijdsindeling van de Geest is) met de uitstorting van de 
gezegende Heilige Geest op de Pinksterdag onder de stortvloed van de “vroege 
regen”. Deze tijdsindeling eindigt met de machtige uitstorting van dezelfde 
gezegende Geest, in de laatste stortvloed van de Heilige Geest in de beloofde “late 
regen”. 
Dat is nu aan de gang! Het einde van deze tijdsindeling is reeds in zicht, en alle 
tekenen der tijden voorspellen de spoedige terugkeer van de Heer. Wij zijn in de 
einddagen van het tijdperk van de Gemeente. We zijn nu zelfs in de einddagen van 
de tijdsindeling van de Geest. Er volgen geen andere tijdsindelingen meer! Dit is de 
allerlaatste. Er blijft niets aan tijd over, behalve die gezegende millenniumdag van de 
duizend jaar – Gods Sabbat van volmaakte rust zal alleen toebehoren aan de 
volledig verlosten en verrezen heiligen van God. Er zal geen tijd meer zijn! Zo 
voorzien de tijdsindelingen in een prachtige openbaring van de kenmerken van de 
Godheid, en zijn positief bestempeld met het zegel van de Godheid, als Vader, als 
Zoon en als Heilige Geest. Het is het zegel van de Godheid op de tijden. Er is verder 
geen openbaring van de Godheid dan dat van de Heilige Geest. Er kan geen 
verlenging zijn van het tijdperk van het Evangelie, dat verder gaat dan de grenzen 
van de huidige tijdsindeling. Het stempel van de Godheid lichamelijk heeft duidelijk 
betrekking op de tijden. Het einde van alle dingen is in aantocht! Tweeduizend jaar 
van belofte! Tweeduizend jaar van bloedstorting voor de zonde. Tweeduizend jaar 
van de werken van de Heilige Geest om de mens terug te winnen voor zijn God. 
 
 

De drie hemelse getuigen 
 
Het woord “Drie-eenheid” komt in de Bijbel niet voor en om die reden zullen we het 
niet gaan gebruiken, zelfs ofschoon het een zeer passend woord is om te gebruiken 
bij het verklaren van de drievoudige aard van God. Het woord drie-eenheid betekent 
eenvoudigweg (de verbinding van drie in een) en kan van toepassing zijn op zowel 
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God als mens, want beiden zijn drie-enig in hun wezen. God als Vader, Zoon en 
Heilige Geest; en de mens als lichaam, ziel en geest. De ene is gemaakt naar het 
beeld en de gelijkenis van de Ander! 
Omdat het woord “drie-eenheid” niet in de Bijbel voorkomt, en het woord drie wel, en 
van ons verwacht wordt dat we dit gebruiken, zodat we elke gelegenheid tot 
struikelen weg kunnen nemen van degenen die zijn zoals “die een mens schuldig 
maken om een woord” (Jesaja 29:21). Want we zijn gebonden om te zeggen dat er 
geen openbaring is van de Godheid in onze hele Bijbel, die niet het zegel draagt en 
het stempel van de Drie. Kijk maar waar je wilt, elke openbaring van de Godheid door 
het hele boek, of het gevormd of geschapen is, geeft hetzelfde eeuwige zegel aan. In 
Genesis of Openbaring, zoals in de hele verzameling van het Boek van God, wordt er  
altijd hetzelfde aangetoond: God is geopenbaard in Zijn Godheid als de Vader, de 
Zoon en de gezegende Heilige Geest. 
De God van de Bijbel is zowel zichtbaar als onzichtbaar! We zijn wel goed bekend 
met de zichtbare openbaringen van Zijn Wezen, want zij worden allemaal in Jezus 
Christus bekendgemaakt! Het misverstand komt niet door de zichtbare openbaringen 
van de Godheid, maar vanwege het feit dat er in de volheid van de Godheid 
lichamelijk twee onzichtbare wezens zijn, zelfs in de Vader en in de gezegende 
Heilige Geest. Zelfs in de mens is dat zo. Terwijl de mens echt lichaam, ziel en geest 
is, is alleen het lichaam zichtbaar. De ziel en de geest zijn onzichtbaar en ongezien, 
en men zou eraan toe moeten voegen, dat ofschoon ze zelfs ongezien zijn, ze 
niettemin echt en nodig zijn voor de openbaring van de complete mens! 
Niemand kan christen zijn door alleen maar te geloven in de dingen die hij zien kan! 
Hij moet niet alleen kennis hebben van de “dingen die gezien worden”, maar hij moet 
door de Geest van de Heer, echte kennis verwerven van het onzichtbare en hetgeen  
ongezien is. 
Het is allang verleden tijd dat de mens alleen gelooft in de dingen die hij ziet. En het 
is deels louter onwetendheid dat maakt dat hij verklaart: “Ik wil niets geloven dat ik 
niet kan zien”. Die dagen zijn voorgoed voorbij, want nu weet de mens dat elke 
kracht in dit universum, dat het leven ondersteunt, onzichtbaar en ongezien is! Zo 
ook in het gebied van de wetenschap en uitvinding zijn de grootste uitvindingen van 
de huidige eeuw, die, welke gebruik maken van de omvangrijke onzichtbare en 
ongeziene gebieden van het koninkrijk van God in de ether. 
Het begrijpen van de “dingen die gezien worden” is één ding. Het begrijpen van de 
dingen die niet gezien kunnen worden is iets geheel anders! Dit is een openbaring 
die alleen van God komt. In Colossenzen 1:15-16 vertelt de apostel Paulus ons dat 
onze Here Jezus Christus het “Beeld des onzienlijken Gods” is … en dat “door Hem 
alle dingen geschapen zijn, die in de hemelen en die op de aarde zijn”, die zichtbaar  
en die onzichtbaar zijn. Zo zijn er geschapen dingen die gezien worden, en er zijn 
hemelse dingen die onzichtbaar zijn. Als men de leiding van de Heilige Geest wil 
volgen en het Woord van God geloven, dan komt men tot de onvermijdelijke 
conclusie, dat de dingen die onzichtbaar zijn, de dingen zijn die eeuwig blijven (2 
Corinthiërs 4:18). 
Elke levenskracht, zelfs in deze aardse sfeer, is geheel onzichtbaar en de mens blijft 
elke dag in leven door een levensadem, die onzichtbaar en ongezien is. Dus is het 
een belijdenis van de meest bedroevende onwetendheid om alleen maar te geloven 
in de dingen die gezien worden. Het echte leven, het eeuwige leven wordt bekleed 
door de onzichtbare delen van de geestelijke natuur van de mens. 
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De apostel Paulus schrijft ook de heerlijkheid aan God toe, van wie hij verklaart dat 
die “eeuwig, onsterfelijk en onzichtbaar” is, en in de brief aan de Hebreeën vertelt hij 
ons dat “Mozes zich vasthield als ziende den Onzienlijke” (Hebreeën 11:27). Zo 
wordt de werkelijkheid van de onzichtbare wezens en rijken van God duidelijk gesteld 
in de Schrift der Waarheid, en niemand anders dan onze Here Jezus Christus stond 
hiervoor in. We worden niet spartelend achtergelaten om deze zeer belangrijke 
onzichtbare werelden en waarheden te begrijpen, want zelfs de onzichtbare dingen 
worden niet verborgen gehouden voor het hongerige hart van Gods gelovende 
Gemeente. Dezelfde apostel werd zelf opgetrokken in het paradijs en hoorde 
onuitsprekelijke woorden, welke hij niet  op aarde mocht uitspreken! (2 Corinthiërs 
12:4). 
Wat een geweldige genade van God! Een prachtig voorrecht voor de mens! Hij 
vertelt ons ook dat “Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, 
uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, 
opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn” (Romeinen 1:20). Dus alle dingen, die 
toebehoren aan de waarheid van de Godheid, zijn in staat om dit volkomen te 
bewijzen! Door de persoonlijkheid en de kracht van de Here Jezus Christus worden 
de zichtbare dingen van Jehova duidelijk begrepen, terwijl de onzichtbare dingen van 
de Godheid alleen waargenomen worden door de “dingen die gemaakt zijn”. Ze 
moeten gemanifesteerd en geopenbaard worden door bepaalde “geschapen dingen”, 
die op zichzelf de exacte eigenschappen en kenmerken van de volheid van de 
Godheid lichamelijkheid openbaren. 
Waar is dan de verontschuldiging van de mens? En waarom aan de mensen 
onderwijzen dat de Godheid nooit begrepen kan worden? Het is de verontschuldiging 
van het vlees en de onwetendheid van de mens. Dat is er oorzaak van dat duizenden 
afvallen en het geloof van de mensen in de wereld vervloeken. Wat is het doel van 
de Bijbel als het niet is om God aan Zijn schepsel te openbaren en om hem in 
Christus kennis en wijsheid te geven van de beide werelden van God, een begrijpen 
van het onzichtbare en het zichtbare? 
Het verlangen van de apostel Paulus voor de gelovigen was “opdat hun harten 
vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen 
rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God 
en den Vader, en van Christus; in Denwelken al de schatten der wijsheid en der 
kennis verborgen zijn” (Colossenzen 2:2-3). Dus, zoals we hebben aangetoond, 
moeten we terug naar de geschapen dingen voor de volledige aanvulling van de 
kennis met betrekking tot de Godheid, en voor een diepe openbaring van de 
onzichtbare dingen van Zijn Wezen, en er altijd aan denken dat deze geschapen 
dingen zich uitstrekken vanaf de schepping van de hemel en de aarde. Dan, in 
gehoorzaamheid aan dit voorstel van de apostel, gaan we terug naar de schepping 
van de eerste Drietal, of Drie! Het wordt gevonden in de registratie van Genesis 1:14 
waar God zei: “Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels … en dat zij zijn tot 
tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. … om licht te geven op de 
aarde”. De lichten waar hier naar verwezen wordt zijn de zon, de maan en de sterren! 
 
 

Zon, maan en sterren 
 
En wie zal het op zich nemen om een zo’n omvangrijk onderwerp te belichten? Want, 
in natuurlijke zin gesproken, is het grootste studieonderwerp van deze wereld de 
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studie van de hemellichamen: de zon, de maan en de sterren! Er is geen ander 
onderwerp dat bijna net zo belangrijk is in de ogen van de wetenschapper als dat van 
de hemelse werelden, die in onze atmosfeer ronddraaien. Onmetelijk, want 
duizenden jaren hebben de beste geleerden en filosofen hun leven gegeven in een 
ijdele poging om de prachtige verschijnselen van hun bestaan, en de volgorde en 
harmonie van hun eeuwige loop te begrijpen. Eeuwen van giswerk, 
veronderstellingen en vermoedens! Net zoals Mozes op de berg Nebo stond en het 
Beloofde Land van een afstand zag, zo hebben deze geleerden en wetenschappers 
op de hoge bergen van de aarde gestaan en de horizonnen van de hemelen in een 
ijdele en vruchteloze poging afgetast om hun oorsprong en de Schepper van dit alles 
te ontdekken. De hemelen bewaren nog steeds hun geheim voor de ogen van de 
ongelovige mens. Het geheim is vanuit een aards standpunt nog niet opgelost.  
Alleen al over dit thema zouden er belangrijke boeken geschreven kunnen worden. 
Er zijn veel boeken geschreven met betrekking tot hun oorsprong. Er zijn duizenden 
verklaringen gegeven, die voor het grootste gedeelte te belachelijk zijn om er serieus 
commentaar op te geven. Hier en daar heeft een zwak schijnsel van goddelijk licht 
door hun menselijke verwardheden geschenen, en de bereikte conclusies in 
dergelijke gevallen waren diepzinnig en grondig. Dit was zo bij de uitspraak van de  
astronoom Herschel, die op zijn sterfbed zei: “Na een heel leven van het bestuderen 
van de zon ben ik ervan overtuigd dat het een wereld is, die bewoond wordt door 
wezens die licht uitstralen”. Anderen hebben kolossaal gestreefd om dit grootste van 
de hemelse problemen op te lossen, en hebben de waarheid begrensd, maar ze zijn 
niet in staat geweest om hun conclusies met bewijzen te staven, noch een 
fundament te leggen waarop ze hun gedachten baseerden. 
We zeggen niets anders dan dat deze studies een grote hoeveelheid aan 
wetenschappelijke kennis geproduceerd hebben, veel ervan kan voor de mens 
uitermate nuttig zijn in materiële dingen. Maar we zeggen wel dat voor zover het de 
Geestelijke Waarheid betreft, deze duizenden jaren geheel verspild zijn, want ze 
hebben niet één spikkeltje kracht toegevoegd aan het geestelijke leven van de mens, 
noch hebben ze een greintje hemelse wijsheid gegeven! Want de mens en zijn 
wereld, met al zijn enorme reeksen aan verworven kennis, is dichter bij de chaos en 
de eeuwige verwoesting dan in welke tijd dan ook in de geschiedenis van het 
menselijke ras. En dit alles kenmerkt je in een tijd waarin verondersteld wordt dat 
intellectualisme, wetenschap, en kennis de wereld regeren. 
Er is slechts een verstandige conclusie die we kunnen trekken, en dat is, dat de visie 
van de geleerden en van de astronomen helemaal fout is geweest! Ze zijn van de 
verkeerde aanname uitgegaan. Het fundament waarop zij hebben geprobeerd te 
bouwen is een fundament van zand geweest. Het huis met kennis dat ze gebouwd 
hebben is ineengezakt, en tegenwoordig is men verder van de waarheid verwijderd 
dan ooit. Ze spartelen in een oceaan met vraagtekens, die vroeger of later kunnen 
resulteren in een algemene intellectuele krankzinnigheid. 
Ze hebben zich in God vergist. Ja, ze hebben Hem buiten geworpen! Tegenwoordig 
worden de geldmiddelen van de wereld in een grote poging gebruikt om te bewijzen 
dat de Bijbel niet waar is. De wereld zou liever de zinloze vermoedens van de 
evolutie hebben met zijn grijnzende schedels, zijn stinkende lijken, zijn rottende 
eieren, zijn eeuwenoude begraafplaatsen, en zijn grote stoeten apen, bavianen, en 
moderne critici, dan enige zoete, hemelse waarheid die God in Zijn Woord zou 
kunnen geven. Ze hebben een Babylonische theorie opgebouwd, kolossaal in 
omvang en zwaarwichtig in zijn conclusies, en net zoals Nebukadnezar in de 
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oudheid,  lopen ze tussen zijn wankelende pilaren door en zeggen: “Is dit niet het 
grote Babel dat ik gebouwd heb?” (Daniël 4:30). En terwijl de woorden nog in hun 
mond zijn, zullen ze eenzelfde noodlot ondergaan. 
Men kan zich wel de vraag stellen waarom het voor de geïnspireerde schrijvers nodig 
was om in hun registratie deze prachtige typebeelden en symbolen op te nemen, 
waardoor we de Godheid leren te begrijpen, en het antwoord is erg eenvoudig. Het is 
omdat er in de Godheid twee onzichtbare Enen zijn. Er is gegarandeerd geen andere 
manier waarop we deze noodzakelijke kennis zouden kunnen overbrengen in de 
gedachten en geest van de mens. Van Jezus Christus zijn we goed op de hoogte, en 
in Hem zien we de schittering van de heerlijkheid van de Vader, en het uitgedrukte 
Beeld van Zijn persoon (Hebreeën 1:3). Maar met betrekking tot de Vader en de 
gezegende Heilige Geest hebben we geen openbaring, evenmin als van hun 
persoon, eigenschappen of kenmerken, behalve wat gegeven is in de symbolische 
Schrift, en door de “geschapen dingen”. Dus moeten we de hele Schrift kennen. We 
moeten onszelf niet alleen op de hoogte brengen van de algemene bewoordingen 
van het Boek, maar we moeten ook de “taal van het symbool” begrijpen. Want bijna 
alle profetieën zijn in Gods geheime code geschreven! En de geheime code van de 
Heer is de waarheid van Hemzelf die door het symbool uitgedrukt wordt. 
Er blijven maar een of twee van deze “geschapen dingen” over die voorts de 
eeuwige kracht en de Godheid van God laten zien. Alle anderen zijn weggevaagd 
door de komst van de Redder, en door de uitstorting van de Heilige Geest op de 
Pinksterdag! Ja, God heeft door Zijn apostel gezegd: “Want Drie zijn er; Die getuigen 
in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. En 
drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed, en die 
drie zijn tot één” (1 Johannes 5:7-8). Dus de drie getuigen dragen nog steeds 
getuigenis in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en tegelijkertijd stralen de drie 
geschapen getuigen nog steeds hun weldadige getuigenverklaring uit in de krachten 
van de zon, de maan en de sterren. Laat de mensen maar zeggen wat ze willen, 
maar de zon, de maan en de sterren zijn de door God geschapen symbolen, die 
vanaf het begin der schepping aan de gehele wereld de eeuwige krachten en 
waarheden van de Godheid lichamelijk hebben geopenbaard, en, correct begrepen, 
is er geen ander teken of symbool in heel de hemel boven, of op de gehele aarde 
onder, dat zo volledig en prachtig de drie-enige kenmerken van Jehova als Vader, 
Zoon en Heilige Geest aantoont, of wat de positie en bediening van elk van hen in 
helderder, heiliger licht laat zien! 
De profeten hebben deze feitelijke schepselen genomen en hen gebruikt bij de 
verkondiging van de Goddelijke Wil en het Woord. Ze hebben gezegd dat er tekenen 
in de zon, in de maan en in de sterren zullen zijn, en dat de maan in bloed zal 
veranderen! (Joël 2:10; 3:15; Jesaja 13:10). De Here Jezus Christus bevestigde hun 
getuigenverklaring en gebruikte precies dezelfde taal die de profeten voor Hem 
gebruikt hadden (Mattheüs 24:29; Lukas 21:25). 
Dus men kan meteen de absolute noodzaak van het begrijpen van de symbolen zien, 
en of de juiste interpretatie eraan gegeven wordt. Laten we nog eens zeggen dat er 
bepaalde bewijzen zijn die verkregen moeten worden in enig authentiek typebeeld 
van de Godheid. Die tot de Vader toebehoren moeten licht, leven en kracht hebben. 
Die tot de Zoon toebehoren moeten vooral het stempel en de zegel van het bloed 
dragen, samen met het plaatsvervangend offer en de oneindige liefde, terwijl die aan 
de Geest toebehoren alle bewijs moeten hebben van talloosheid, onuitputtelijkheid 
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en vruchtbaarheid. Het belangrijkste kenmerk van elk echt symbool van de Godheid 
moet altijd Bloed zijn! 
 
 
 

De zon 
 
In Psalmen 19 staat geschreven: “De hemelen vertellen Gods eer” … “De dag aan 
den dag stort overvloediglijk spraak uit”, en de nacht aan den nacht toont 
wetenschap, en dat “Geen spraak en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt 
gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde 
der wereld”, (Psalmen 19:2-5). Zou God niet willen dat alle mensen “oren om te 
horen” hadden, om die woorden te horen die uit de hemel voortkomen, om de 
hemelse kennis die elke nacht getoond wordt te begrijpen, en de getuigenverklaring 
van dat versierde uitspansel te geloven voor zover het ’t einde van het huidige 
tijdperk betreft. Maar we leven in een materialistische tijd waarin men van geld houdt 
en van de vreugde die het kan geven, in plaats van enige kennis van God, al is die 
nog zo rein en heilig. 
De mensen zien de zon bijna elke dag, maar zij herkennen zijn stem niet, noch horen 
ze de boodschap die hij zo prachtig naar hen brengt, want er staat geschreven: “De 
dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit”. De mensen slagen er niet in om in 
de zon dat geschapen wonderteken te zien, dat het machtige bewijs aantoont van 
God de Vader, die in het licht woont en wat geen mens kan naderen (1 Timotheüs 
6:16); en wat net als onze aarde bestaat, en voortgaat door het licht, de warmte en 
de kracht van de zon, zodat alle mensen leven door de genegenheid, liefde en kracht 
van God. Want het is nog altijd waar dat we “in Hem leven en bewegen en ons 
wezen hebben”.  
Het is een wetenschappelijk feit dat als onze aarde voor een tijd van vierentwintig uur 
beroofd zou worden van de zonnewarmte, dan zou het een bevroren, levenloze 
verwoesting worden, niet in staat om leven te ondersteunen! Het is net zo 
wetenschappelijk een feit dat als de ziel die zonder God leeft en sterft voor eeuwig in 
de uiterste duisternis van Gods toorn moet wonen. De psalmist vertelt ons in 
Psalmen 84:12 dat “de Here God een zon en schild is”, en zoals mijn lezers weten, 
zouden we deze Schriftaanhalingen, die bijdragen aan de onuitsprekelijke 
heerlijkheid van de Here onze God oneindig kunnen verlengen. Laat het voor nu 
voldoende zijn dat het zichtbare universum een manifestatie is van zijn onzichtbare 
Schepper, een objectieve openbaring van Zijn eeuwige wijsheid en kracht en 
goedheid. Met andere woorden: de zon, de maan en de sterren zijn de goddelijk 
geschapen symbolen van het gezin van God in de hemelen, de drie hemelse 
getuigen in wat wij een natuurlijke wereld kunnen noemen. De boodschap, die hen 
opgedragen is om te brengen, is tot nu toe nog nooit begrepen geweest; hun stem is 
nog niet gehoord, noch is de kennis die zij openbaren begrepen geweest. Maar we 
leven in de tijd van de goddelijke verlichting en het dreigende oordeel, en de hele 
wereld zal toch een positieve vervulling zien van alles dat geschreven is met 
betrekking tot deze “geschapen dingen”, en zal zich toch verheugen, of beven, in 
overeenstemming met haar geloof en kennis. 
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De maan 
 
De maan moest het mindere licht zijn, of het getemperde licht, en moest in de nacht 
schijnen. Het moest ook een wonderteken zijn! Astronomen vertellen ons dat de 
maan een dode, levenloze planeet is; dat zijn oppervlakte vreselijk ontsierd en 
gebroken is, en dat over zijn ruwe woestenij de ijskoude wind van de dood waait. De 
maan krijgt zijn licht van de zon en geeft het door aan de aarde tijdens de uren van 
de duisternis, en vult zo onze wereld met zijn zacht en zilver licht. 
Enkele jaren geleden las de schrijver een van de toonaangevende tijdschriften (Het 
Letterkundig Overzicht), toen hij tot zijn verbazing iets zag dat voor hem vreemd was. 
Het waren twee foto’s: de ene foto was van een stuk pantserstaal dat tijdens de proef 
vol gaten geschoten was; en de andere was een foto van de maan en het was echt 
onmogelijk om de ene van de andere te onderscheiden. Beide foto’s zagen er 
precies hetzelfde uit. Maar het opschrift boven het plaatje trok zijn onmiddellijke 
aandacht. Er stond: “Was de maan ooit een doel?” Toen ik die woorden las ging de 
trilling van de getuigenis van de Heilige Geest door me heen en ik zei: “Hoewel de 
maan nooit een werkelijk doel kan zijn geweest, is Hij, van Wie tot nu toe de maan 
het wonderteken en het symbool was, dit zeker!” Want voor Hem hebben alle 
profeten de getuigenis gedragen dat “alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van 
iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen” (Jesaja 52:14). 
Deze profetie werd vervuld toen Jezus aan het kruis hing en Zijn lichaam het doel 
van de toorn van God werd, zoals het van de hemel tegen de zonde geopenbaard is. 
Zijn gedaante was ontsierd door de ontploffing van de heilige toorn die Zijn leven 
vernietigde, en tegelijkertijd in een rantsoen voorzag voor een verloren en door 
zonde vervloekte wereld. Het was een boetedoening voor de zonden van de wereld, 
en een redding voor allen die willen geloven. Bij het spreken over de Godheid, of het 
Centrale wezen in de Godheid, is het onmogelijk om Hem van bloed te scheiden! 
Dus in deze Centrale Eén, van het eerst geschapen drietal, zal de maan in bloed 
veranderen. De profeten hebben het aangekondigd en de Here Jezus bezegelde hun 
woorden. 
Vanwege deze reden wordt de maan “het teken van den Zoon des mensen in den 
hemel” zoals door de Here Jezus gezegd werd (Mattheüs 24:30). Dus in de maan 
verheft God voor de wereld een voortdurende herinnering aan de dood van Zijn 
Zoon, en dit is de kennis die nacht aan nacht geopenbaard wordt aan een zorgeloos 
en onverschillig ras (Psalmen 19:3). Zou de Heer aan hen een overtuigender teken 
van Hem hebben kunnen geven, die geboren werd om verbroken te worden en wiens 
bloed verzoening moest brengen voor de zonden van de wereld? Waakt en bidt, 
want de dag is nabij dat de Heer Zijn woord tot stand zal brengen, en de maan zal 
druipen van bloed, en de mens zal in het oordeel voor Zijn God staan. 
 
 

De sterren 
 
“Hij maakte ook de sterren”. Net zoals de zon het symbool van de Vader is, en de 
maan het symbool is van de Zoon, zo zijn de sterren het symbool van de gezegende 
Heilige Geest, en het typebeeld is compleet! De kenmerken van de Geest zijn die 
van een talloos Eén, en als we naar de hemel kijken voor een teken dat zich 
vermengt met deze eigenschap, dan zien we de massa sterren in de lucht, net zo 
talloos als het zand op de kust. Sterren in de Schrift zijn veelzeggend over de met de 
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Geest vervulde heiligen van God. Ze staan ook symbool voor de voorgangers en de 
leraren van de Gemeente van God. Toen de verbonden werden gesloten met 
Abraham, die een kinderloze man was, hielden ze een menigte van zijn 
nakomelingen in, want zijn naam betekent “de vader van een menigte”. Dit was voor 
Abraham moeilijk om te begrijpen en de Here God bracht hem weg naar buiten en 
zei: “Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide 
tot hem: zo zal uw zaad zijn!”(Genesis 15:5). 
De profeet Daniël zei dat degenen die velen tot rechtvaardigheid hebben gebracht 
voor altijd en eeuwig zullen schijnen als de sterren, terwijl in het eerste hoofdstuk van 
het boek Openbaring de Redder in zijn opgestane heerlijkheid de zeven sterren in 
Zijn hand houdt en die zeven sterren waren de zeven voorgangers van de zeven 
Gemeenten. Dus, zoals we gezegd hebben, wordt het gezin van God in de 
heerlijkheden gesymboliseerd door de zon, de maan en de sterren – de drie hemelse 
lichamen, terwijl we in hoofdstuk 37 van Genesis (vers 9) de vermelding hebben van 
Jozefs droom, waarin de zon, de maan en de sterren een diepe buiging voor hem 
maakten, en Jakob zijn vader, die droom zo interpreteerde dat de zon op hemzelf, de 
maan op zijn vrouw en de sterren op zijn broers betrekking hadden, en hij zei: “zullen 
wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde 
te buigen?” 
Dus het gezin van God op aarde wordt naar hetzelfde patroon gebouwd als het gezin 
in de hemel, en de zon, de maan en de sterren zijn voor beiden symbolen. Ze 
behoren zowel tot de hemelse als tot de aardse, want de zegel van het bloed is op 
hen beiden (Hierover heb ik in een ander boek meer geschreven). 
Er is een andere verwijzing naar dit heilige thema. In het 12e hoofdstuk van het Boek 
Openbaring zien we het visioen van de volmaakte Gemeente op het moment van 
haar geheel voltooide bediening. Johannes zag een vrouw, een bruid, die op het punt 
stond om moeder te worden. Ze was gekroond met een diadeem van twaalf sterren 
en had de maan onder haar voeten. Dit is het visioen van de Gemeente van Jezus 
Christus in de laatste dagen. In feite is het exacte moment van dit grote wonder dat 
zo geopenbaard is, onmiddellijk voor de periode van de grote verdrukking, 1260 
dagen, de laatste drie en een half jaar voor het einde van het huidige tijdperk, dat 
zich uitstrekt tot het moment van de tweede komst van de Here Jezus Christus. Zij is 
bekleed met de zon; dat wil zeggen: deze vrouw is de Gemeente van Jezus Christus, 
bekleed met alle volheid van de kracht van de Vader God. Ze is bekleed met de 
echte heerlijkheid en kracht die in de dageraad van deze tijdsindeling was, die 
gegeven was aan Zijn Eniggeboren Zoon! Ze heeft als een beloning voor haar geloof 
in de volmaakte verzoening van Christus, elke kracht geërfd die de vader God kan 
verlenen, en heeft elke gave ontvangen die geopenbaard is door de gezegende 
Heilige Geest. Ze heeft de maan onder haar voeten. Die maan is het “Teken van de 
Mannelijke Zoon in de hemel” en veranderde in bloed, zoals de profeten van God 
getuigd hebben, zo zal het zijn, het wordt het symbool van de wezenlijke verzoening 
van de Here Jezus  Christus, en toont de Gemeente in de laatste dagen, zo waar 
aan de Bijbelse openbaring van Zijn voleindigde Woord, dat voltooid werd op het 
kruis van Golgotha. 
Dus de Gemeente van de laatste dagen wordt gezien als een Gemeente die stevig 
gegrondvest is op de verzoening van het lichaam en bloed van Jezus. Juist in de tijd 
als deze gefundeerde waarheid met voeten getreden wordt door de moderne 
uitleggers van die tijd, wordt het ‘t fundament voor de eindbediening van de 
Gemeente, en triomfeert over alle bloedloze spotters die in die tijd op de wereld 
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overvloedig aanwezig zullen zijn. De maan, veranderd in bloed, is het door God 
gegeven symbool van de volstrekte verzoening van Jezus Christus. 
Deze vrouw is gekroond met een diadeem van 12 sterren, dat wil zeggen: twaalf met 
de Geest vervulde leiders (apostelen), die haar zullen uitleiden in de heerlijke 
overwinningen van het kruis, die de tijd waarin wij leven zullen kronen. Dus in deze 
korte samenvatting roeren wij de belangrijke punten van dit grote wonder aan en 
verklaren dat de “Vrouw, bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten en op 
haar hoofd een kroon van twaalf sterren”, de openbaring van de laatste dag van de 
Gemeente is als de bruid van Jezus Christus, bekleed met alle volheid van de kracht 
van de Godheid lichamelijk, zoals gemanifesteerd in de Vader, de Zoon en de 
gezegende Heilige Geest. Ze is bekleed en gezalfd voor de bekendmaking van de 
laatste boodschap, en de laatste bediening van de Heilige Geest, die aan deze 
wereld verleend zal worden. Dit is de waarheid die verklaard wordt in die “”spraak”, 
die van “dag tot dag” uitgesproken wordt. Dit is de essentie van die kennis die “nacht 
na nacht” getoond wordt.  
Laten we daarom wijs zijn en luisteren naar de Stem van God in plaats van naar de 
stem van de mens, want Hij heeft zelfs de “Onzichtbare Eenheden” van Zichzelf 
geopenbaard door  “geschapen dingen”, die de mens zou moeten zien, en wandelen 
in het “Licht”. Zo heeft men niet zeer speciale geestelijke gaven of begaafdheden  
nodig, om de aard en het wezen van zijn Heer te begrijpen; zijn grote behoefte is een 
eenvoudig geloof, dat onder de zalving  van een diepzinnige geest van gebed, altijd 
leidt tot een volledig begrijpen van de waarheid. 
 
 

Cherubim der Heerlijkheid 
 
De eerste vermelding van de cherubim der heerlijkheid wordt gevonden in het derde 
hoofdstuk van Genesis in het vierentwintigste vers: toen de Here God “de mens 
Adam uitdreef, na zijn zonde, en Cherubim plaatste bij het oosten van de hof van 
Eden, met een vlammend zwaard, die elke richting deed keren, om de weg van de 
boom des levens te bewaren”. De cherubim der heerlijkheid zijn altijd het symbool 
van de onzichtbare leden van de Godheid. De Vader, en de gezegende Heilige 
Geest. In deze openbaring bewaken zij de weg van de boom des levens – Jezus – 
uit vrees dat Adam en Eva daarvan zouden eten en voor eeuwig in hun zonden 
leven. 
Toen de Tabernakel en zijn voorzieningen werden gemaakt, werden de cherubim der 
heerlijkheid aan beide einden van het verzoendeksel gegoten,  waarop het bloed van 
de verzoening gesprenkeld was. Net zoals het verzoendeksel waren ze van puur 
goud en in dit symbool vormen ze een volmaakte openbaring van de Godheid 
lichamelijk, samen verenigd in de verzoening, als Vader, Zoon en Heilige Geest 
(Exodus 25:18-37). De cherubim der heerlijkheid werden ook verwerkt in het weefsel 
van het voorhangsel – dat het symbool is van het vlees van Christus – en die het 
heilige van het heilige der heiligen in de Tabernakel scheidde. Dit goddelijk bepaald 
symbool laat weer de volheid van de Godheid lichamelijk zien, de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest, duidelijk omschreven verenigd in de verzoening. Want toen het 
“voorhangsel van de tempel doormidden gescheurd werd”, het scheuren gebeurde 
van hoek tot hoek op een diagonale manier, ging zo door de cherubim der 
heerlijkheid, en bracht het prachtigste symbool van de Godheid lichamelijk, gepaard 
gaande met de verzoening, tot voltooiing.  
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De woonplaats van de Here God was “tussen de cherubim” (1 Samuël 4:4), en de 
stem van God sprak hoorbaar tot Israël, van tussen de cherubim (Numeri 7:89). Volg 
de studie naar zijn hoogtepunt op de kaart. 
 
 

De honderd en twintig 
 
De studie van de honderd en twintig is een van de prachtigste thema’s van onze 
bijbel. Er is speciale zorg nodig om de Schriftgedeelten in hun Bijbelse volgorde te 
rangschikken. 
(1). “Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, doch zijn dagen zullen 
zijn honderd en twintig jaren”  (Genesis 6:3). 
De basisleer van de honderd en twintig … is het einde van alle vlees. (Genesis 6:3). 
Alle verknoeide vlees moest vernietigd worden en van de aarde weg, en de 
aanwezigheid van God werd geopenbaard in een nieuw verbond. 
Dit werd bereikt door de zondvloed die heerste in de dagen van Noach. (Genesis 
6:7). Dat was de waterdoop van de wereld! Dezelfde waarheid wordt aan ons in 
geestelijke zin medegedeeld, in de verordening van de waterdoop in de Gemeente. 
(2). De leeftijd van Mozes was toen hij stierf 120 jaar. (Deuteronomium 34:7). Het 
was alleen het einde van zijn leven in het vlees. Mozes stierf en God begroef hem 
(Deuteronomium 34:5-6). Maar het is zeker dat hij herrezen en naar de hemel 
verplaatst was. (Judas 9; Lukas 9:30). Hij is een van de twee getuigen en zal weer 
terugkomen om tijdens de grote verdrukking te getuigen.  
(3). De 120 priesters, en de 120 trompetten maakten bij de wijding van de tempel van 
Salomo één klank. Een volmaakte harmonie. Een uitwerking van de Heilige Geest. 
Dezelfde gedachte en hetzelfde onderwijs zoals in de twee vorige voorbeelden. (2 
Kronieken 5:11-14). Een einde aan het vlees. God was daar. Er was geen bediening 
van de mens mogelijk. 
(4). De 120 op de grote dag van Pinksteren (Handelingen 1:15). Het was de 
openstelling van de ware Tempel van de Heilige Geest. Ze waren allemaal Eén in 
overeenstemming. Ze maakten één klank. Ze spraken allemaal in tongen toen ze met 
de Heilige Geest vervuld waren. Handelingen 2:1-13). 
Ze waren gedoopt met de Heilige Geest. Er kwam een einde aan alle vleselijke 
werken, van nu af moest het de Heilige Geest zijn. “Niet door kracht noch door 
geweld, maar door Mijn Geest , zegt de HEERE” (Zacharia 4:6). Dezelfde gedachte 
als in het vorige Schriftgedeelte. 
De belangrijkste chronologische openbaring van de Bijbel ligt in het feit dat aan het 
einde van de huidige tijdsindeling de periode van 6000 jaar bereikt zal zijn. 
Zesduizend jaardagen van de Heer. Zesduizend jaar is honderd twintig jubeljaren, 
120 keer vijftig. Als het 120ste jubeljaar klinkt zal Christus Jezus komen. De komst 
van Christus maakt een einde aan alle vleselijke leven. De Geest zal de Allerhoogste 
zijn. 
 
 

De jubeljaren 
 
Elk vijftigste jaar moest in Israël het jubeljaar zijn. Een tijd van vreugdekreten, en het 
blazen op de trompetten. Het jubeljaar moest een jaar van vrijheid zijn. Elke slaaf 
moest vrijgelaten worden. Elke schuld moest teniet gedaan worden. Elke familie 
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moest herenigd worden. Het jubeljaar moest ook heilig zijn. Geen zaaien en geen 
maaien. Geen werk. Het jubeljaar bracht volledige voltooiing van alle opgelegde 
verordeningen op het volk van God.      
Het jubeljaar werd bekendgemaakt op de 10e dag van de 7e maand op de grote 
verzoendag, de meest plechtige dag van het hele jaar voor Israël. Het werd gevierd 
op het feest van de Tabernakels, het laatste feest van het Joodse jaar. 
Bij de bestudering van het onderwerp op de tabel kan er opgemerkt worden dat elke 
dag van de Heer samengesteld is uit 20 jubeljaren en 20 jubeljaren zijn in tijd 1000 
jaar, en één dag van de Heer. Zes dagen van de Heer bestaan uit 120 jubeljaren, en 
als het 120ste jubeljaar komt, zal Jezus terugkomen! 
Als we naar de tabel kijken onder de titel van de Drie Tijdsindelingen, is het geweldig 
om te realiseren dat de Naam en de werkelijke kenmerken van de Godheid, als 
Vader, als Zoon en als de Heilige Geest onuitwisbaar op hen gestempeld zijn, en dit 
feit verzekert ons van de waarheid van deze hedendaagse uitleg. Behalve bij al deze 
goddelijke tekens, bedekt een bedeling in omvang een periode van 2000 jaar, en 
twee duizend jaar zijn 40 jubeljaren. Elke bedeling heeft precies dezelfde duur, dat 
wil zeggen 2000 jaar, of 40 jubeljaren, en drie maal 40 is gelijk aan 120! Bij het 120ste 
jubeljaar zal Jezus komen! Voor de tweede keer en dan zal het Koninkrijk van God 
op de gehele aarde gevestigd worden. Van wat we uit de chronologie weten zijn we 
nu in het laatste jubeljaar, en dit is een waarschuwing aan alle mensen om 
waakzaam te zijn en te bidden: “Opdat Hij plotseling komt en u slapend vindt”. 
 
 

Het tabernakel, de tempel en de gemeente 
 
Het tabernakel was de “Tent van Jehova”, het heiligdom genoemd, en de 
“Tabernakel van de samenkomst” (Exodus 36:26-40:2).  
Mozes ontving het model van de tabernakel in de eerste veertig dagen op de Berg 
van God (Exodus 24:18). 
De mensen brachten materialen voor de tabernakel (Exodus 35:4-29). 
De tabernakel was een profetisch bouwwerk, die “De volheid van de Godheid 
lichamelijk in de Gemeente” symboliseert. 
 
 

Afmetingen 
 
De voorhof van de tabernakel was 100 x 50 el. 
Het heilige was 10 x 10 x 20 – 2000 kubieke el. 
Het heilige der heiligen was een perfecte kubus, 10 x 10 x 10 – 1000 kubieke el. 
De drie bedekkingen van de tabernakel: de tent van geitenhaar. Dan de rood 
geverfde ramsvellen. Dan de deksel van dassenvellen erboven. Het rood is de 
middelste bedekking (Exodus 36:19). 
Het voorhangsel met zijn cherubim der heerlijkheid (Exodus 26:31). 
Het blauw, het purper en het scharlaken worden vier en twintig keer genoemd in het 
Boek Exodus. 
Blauw – hemels; purper – koninklijk; scharlaken – bloed, offer. 
De gezalfde olie. Een hin olijfolie. 
Van mirre – vijfhonderd sikkels 
Van kaneel – twee honderd vijftig sikkels 
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Van kalmoes – twee honderd vijftig sikkels 
Van kassie – vijf honderd sikkels 
De ark van het verbond, de cherubim der heerlijkheid, met het verzoendeksel. 
De inhoud van de ark van het verbond, de vurige wet van de Vader, de gouden kruik 
met manna, de staf van Aäron die bloeide. 
Urim – Hogepriester – Thummim. 
Het altaar, het wasvat, de kandelaar, het toonbrood, het reukofferaltaar, de olie. 
De laatste tijdsindeling van de tabernakel staat geregistreerd in het apocrief boek van 
de Makkabeeërs. 
“Mozes, de mensen-zoon van de tabernakel”. 
 
 

De tempel 
 
De tempel was ook een profetisch bouwwerk en wordt de tempel van Salomo 
genoemd. De gegoten zee werd gedragen op de ruggen van 12 runderen, (2 
Kronieken 4:2-5). 
De profetische betekenis van de gegoten zee – een symbool van de twaalf apostelen 
van het Lam, als een fundament van de tijdsindeling van het Evangelie. 
Ze hield twee duizend bath, (1 Koningen 7:26). Als het vol was dan hield ze drie 
duizend bath, (2 Kronieken 4:5). 
Als de gegoten zee vol is symboliseert zij de volheid der tijd – drieduizend bath die 
gelijk zijn aan drie duizend jaar. Ze strekt zich uit van het begin van de tijdsindeling 
van het Evangelie tot het einde van de duizend jaar, of het einde van het millennium. 
De honderd en twintig priesters – de honderd en twintig trompetten. Ze maken 
allemaal één klank, (2 Kronieken 5:11-14). 
Symboliek van de honderd en twintig heiligen op de Pinksterdag bij de uitstorting van 
de Heilige Geest. Eén stem en één gedachte. Volmaakte harmonie, (Handelingen 2). 
De tempel is de woonplaats van God en Zijn Naam ( 2 Kronieken 7:12-16). 
De priesters konden niet blijven bedienen toen het vuur viel. 
Er was een orkest in de tempel. 
De toegang tot de tempel geschiedde door twaalf gemakkelijke stappen. 
De ceremonie van het uitstorten van water. 
De verlichting van de tempel. 
Het verhaal van het fundament. De hal met gepolijste stenen. 
De tempel als plaats van de offerande. 
Als een bewaker van de tempel op zijn post in slaap gevonden zou worden, dan zou 
de officier onmiddellijk zijn kleren in brand steken! 
“Christus de Mannelijke Zoon van de tempel”. 
 
 

De gemeente 
 
Zowel de tabernakel als de tempel waren typebeelden van de ware Gemeente van 
God. Het hart van God had altijd een sterk verlangen om bij Zijn geschapen geslacht 
te wonen. Het was dit verlangen dat de beide hiervoor genoemde typebeelden van 
de Gemeente deden ontstaan.  
De ware Gemeente van God werd door de Heilige Geest verwekt op die eerste 
Pinksterdag. De vermelding hiervan vinden we in de Handelingen van de apostelen. 
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Er waren vijftig dagen verstreken sinds de dood en opstanding van de Here Jezus 
Christus. Aanvankelijk waren de discipelen bitter teleurgesteld door de dood van de 
Here, maar nadat ze Hem gezien hadden in al de heerlijkheid  van Zijn opstanding  
en van Hem het bevel gekregen hadden om in Jeruzalem te blijven (Lukas 24:49), 
sloeg hun verdriet om in vreugde, en waren zij voortdurend in de tempel God aan het 
loven en danken (vers 53). 
“En toen de dag van Pinksteren gekomen was, waren zij allemaal eensgezind op één 
plaats, en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen met 
anderen in tongen te spreken, zoals de Geest hen gaf uit te spreken” (Handelingen 
2:1-4). 
Dit was de geboortedag van de Gemeente! Het was gepland dat de tempel vernietigd 
zou worden, want de Here God was lang geleden eruit getrokken. De dagen, dat hij 
nut gehad had, waren voorbij en verdwenen, en nu moest de Here letterlijk in Zijn 
volk wonen om door hen de lang voorzegde heerlijkheid van de Messias te bedienen.  
De honderd en twintig werden met God vervuld! De bovenzaal kon hen niet meer 
bedwingen. Ze braken uit in de straten en de hoofdwegen, droegen de 
onweerstaanbare getuigenverklaring uit van de opstanding van Jezus Christus uit de 
dood en van Zijn overzetting, nog eens in de heerlijke aanwezigheid van  God. 
Ze genazen de zieken, en verdreven de demonen in Zijn Naam. Duizenden en 
duizenden werden gered en vervuld met de Heilige Geest. De apostelen gingen 
overal heen om het Woord te prediken en de zieken te genezen, en het Woord van 
de Here groeide en vermenigvuldigde zich en het grote doel van de Here werd 
vervuld. Mensen werden wederom geboren, en hun lichaam, ziel en geest werden 
het allerheiligste van de Allerhoogste, en het eindresultaat van het Evangelie werd 
bereikt: Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. 
De Mannelijke Zoon, in verband met Jezus Christus en Zijn Gemeente, wordt volledig 
uiteengezet in Openbaring 12:1-6. 
 
 

Bijbelse sterrenkunde 
 
 

De zon, maan en sterren 
 
In de schepping (Genesis 1:14-15) zijn de zon, de maan en de sterren de eerst 
geschapen symbolen van de Godheid (Romeinen 1:20). Het zijn de enige zichtbare 
typebeelden die blijven. Een symbool van het gezin van God in de hemel (Efeziërs 
3:15). 
De droom van Jozef (Genesis 37:9-11). Het wordt hier als een symbool gebruikt van 
de aardse familie van Israël. Jakob meende dat het symbool van de zon op hemzelf 
sloeg, de maan op zijn vrouw en de sterren op zijn zonen. 
Het aanbidden van de zon wordt uitdrukkelijk verboden, (Deuteronomium 17:3). Alle 
vruchtbaarheid komt van de zon, (Deuteronomium 33:14). 
Jozua sprak tot de Heer en zei: Zon sta stil boven Gibeon, en jij maan in de vallei van 
Ajalon, (Jozua 10:12-14). 
Twee profetieën die betrekking hebben op het einde van de huidige tijdsindeling. Er 
is een speciaal tijdsmoment voorzien voor de zonsverduistering. 
“Laten zij die van Hem houden zijn als de zon”, (Richteren 5:31). Vergelijk dit 
Schriftgedeelte met Mattheüs 13:43. 
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De hemelen vertellen Gods eer … In hen heeft Hij een tabernakel voor de zon 
gesteld, (Psalmen 19:2). De Here God is een zon en een schild (Psalmen 84:12). 
Het wonder dat de zon tien graden achteruit ging op de zonnewijzer van Achaz, 
(Jesaja 38:8). 
Het licht van de zon, en maan zal tijdens de millennium periode zevenvoudig zijn 
Jesaja 30:26). 
De zon en de maan worden verduisterd, en de maan wordt veranderd in bloed, (Joël 
2:10; 2:31; 3:15; Handelingen 2:20. De zon gaat onder op de middag, (Amos 8:9). 
De verduistering van de zon bij de kruisiging van Jezus, (Lukas 23:45). Tekenen van 
de laatste dagen, (Mattheüs 24:29, Lukas 21:25; Markus 13:24). 
De heerlijkheid van de zon in Christus, (Maleachi 4:2). De heerlijkheid van de zon in 
de heiligen, (Mattheüs 13:43).  De heerlijkheid van de zon in het Koninkrijk, 
(Mattheüs 13:43). De heerlijkheid van de zon bij de gedaanteverandering, (Mattheüs 
17:2). De zon, betrokken bij de dood van Christus (Lukas 23:44-46). De heerlijkheid 
van de zon bij de opstanding van Christus, (Mattheüs 28:3). De heerlijkheid van de 
zon in de 1e opstanding, (1 Corinthiërs 15:41). De heerlijkheid van de zon in de 
verheerlijkte Zoon van God, (Openbaring 1:16). De heerlijkheid van de zon op de 
volmaakte Gemeente, (Openbaring 12:1). De heerlijkheid van de zon op de 
schepping van de engelen, Openbaring 7:2; 10:1). De heerlijkheid van de zon als de 
verblijfplaats van de engelen, (Openbaring 19:17). 
Bestudeer de bovenstaande Schriftgedeelten. Ze zullen een licht werpen op de 
“Bijbelse astrologie”. Het onbekend zijn met deze dingen is een schande voor alle 
mensen. 
 
 

Typebeelden van de Godheid 
 
(1). De zon, de maan en de sterren. Het eerst geschapen typebeeld van de Godheid 
lichamelijk, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het enige typebeeld dat er nog altijd is. 
Alle andere geschapen typebeelden zijn voorbij gegaan (Genesis 1:14). 
(2). De ark van Noach (Genesis 6:14-22). Een ark met zijn drie verdiepingen, een 
deur in de middelste verdieping. Een raam, of lichtgever in de bovenste verdieping. 
Als je licht zou willen zien, dan moet je omhoog kijken! 
(3). Abraham, Izaak en Jakob – De Godheid lichamelijk, als Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Het krachtigste typebeeld van de Godheid. Ze waren symbolische mensen 
(Genesis 12 – 50). 
(4). De ark van het verbond – het verzoendeksel en de cherubim der heerlijkheid. Het 
met bloed bedekte verzoendeksel, met op elk einde de cherubim (Exodus 25:10). 
(5). Het voorhangsel en de ingeweven cherubim. De Godheid lichamelijk verbonden 
met de verzoening (Exodus 26). 
(6). De Hogepriester, Urim en Thummim. De Hogepriester in de besprenkeling van 
het bloed der verzoening. Urim – Lichten, alle lichten. Thummim – Volmaaktheden 
(Exodus 28:1-30). 
(7). De drie bedekkingen van de tabernakel – De middelste bedekkende ramsvellen, 
rood geverfd (Exodus 36:18-19). 
(8). De staf van God. De Rots die hen volgde, en de levende wateren die uit de rots 
stroomden. Een prachtig typebeeld van de Godheid lichamelijk, als Vader, Zoon en 
Heilige Geest (Exodus 17:5-7). 
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(9). De drie engelen, en de drie maten meelbloem – De Godheid lichamelijk, als het 
Brood des levens (Genesis 18:6). 
(10). De drie toepassingen van het bloed (Leviticus 14:12-29). 
(11). De drie tijdsindelingen – een typebeeld van de Godheid lichamelijk als Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
(12). De stem, De Zoon van God en de duif. (Lukas 3:21-22). 
(13). De drie broden (Lukas 11:5). Dit typebeeld is nauw verbonden met dat van de 
drie engelen en de drie maten meelbloem. 
In deze studie zou grote zorgvuldigheid betracht moeten worden met het vergelijken 
van het centrale typebeeld. In ieder geval zal het bloedbesprenkelende symbool van 
Jezus, de Zoon van God, gevonden worden! Dit is het zegel van de waarheid!  De 
interpretatie daarvan is onfeilbaar! 
 
 

De staf van God 
 
 
De staf van Mozes, (Exodus 4:2). De staf van Mozes wordt een slang, (Exodus 4:3). 
De slang  - is satan en alle boze krachten. De staf van Mozes is ook bekend als de 
staf van God, (Exodus 4:20). 
De staf van God maakt een weg door de zee, (Exodus 14:16). De staf van God slaat 
de rots, en het levende water stroomt eruit, (Exodus 17:6). Dezelfde staf wordt de 
bloeiende staf in Numeri 17:8. Er wordt tweemaal op de rots geslagen, (Numeri 
20:11).  
De Staf vertegenwoordigt de Vader God, de Rots die hen volgde en geslagen werd is 
Jezus Christus (1 Corinthiërs 10:4). Het levende water, het typebeeld van de Heilige 
Geest (1 Corinthiërs 10:4). 
De staf van de stam van Jesse, en de tak uit zijn wortels (Jozua 11:1) is Jezus 
Christus . Het is een profetisch typebeeld. 
De originele staf van Mozes was zijn herdersstaf, of kromstaf en werd daarom van 
een boom genomen en door de Wetgever gebruikt voor de periode van veertig jaar 
waarin hij de schapen hoedde in de woestijn, (Exodus 3:1). Dit aspect is een 
typebeeld geworden van Christus als De Spruit, (Jeremia 23:5).  
“Het zal voortbrengen mijn knecht, DE SPRUIT”, (Zacharia 3:8). “Ziet, een man, Wiens 
naam is SPRUIT”, (Zacharia 6:12). “Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid 
onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte”, (Lukas 1:78). 
“Sla de rechter van Israël met de roede”, (Micha 4:14). Het slaan van zowel de rots 
als de rechter van Israël, is het symbool van de kruisiging van Jezus Christus.  
“De meetroede”, (Openbaring 11:1) is de maatstaf van het leven en de 
rechtvaardigheid van Christus die Hij toepast op de Gemeente. De tempel van 
Openbaring 11 is de Gemeente van de levende God. 
“Totdat wij allen zullen komen tot de enigheids des geloofs en der kennis van den 
Zoon Gods , tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van 
Christus”, (Efeziërs 4:13). 
Dus de staf van Mozes is eerst een herdersstaf, het wordt daarna gebruikt door de 
Here God als een typebeeld van satan en de zonde en daarna wordt het de staf van 
God. De staf voert een weg door de zee, het slaat de rots en later wordt het de 
vruchtbare Spruit. Dan wordt het ’t profetische typebeeld van Christus, de Spruit van 
de Here, en uiteindelijk wordt het de meetroede van de Geest van God, en op deze 
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manier wordt het toegepast op de Gemeente als een laatste meting als ze voor God 
staat. 
 
 
 

De grote verborgenheid 
 
 

Christus en Zijn Bruid (de Gemeente) 
 
 

Typebeeld 
 
Adam – Eva. De geschapen mens. De vrouw is uit de zijde van Adam genomen. De 
Gemeente is uit de zijde van Jezus Christus genomen. Met een speer doorstaken ze 
Zijn zijde – bloed en water, (Johannes 19:34). 
Abraham – Sara, (Genesis 17: 15-17). Izaak – Rebekka, (Genesis 24:67). Jakob – 
Rachel, (Genesis 29:28). 
Abraham verloor Sara twee keer – een keer aan de Farao, (Genesis 12:14-20). Een 
keer aan Abimélech, koning van Gerar, (Genesis 20:1-18). 
Rebekka in gevaar door Abimélech – Izaaks angst, (Genesis 26).Jakobs spijt en het 
bedrog van Lea – zijn liefde voor Rachel, (Genesis 29:15-20). 
Rebekka komt tot Izaak bij het waterfontein. Ze verlaat alles om zijn bruid te worden, 
(Genesis 24). 
“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft 
bereid had”, (Mattheüs 22:2-14). 
Het bruiloftskleed – de doop met de Heilige Geest. 
De parabel van de tien maagden, (Mattheüs 25: 1-13). Speciaal het 10e vers. 
De tijd van de bruiloft! En lees in dit verband Mattheüs 24:26-41 en Lukas 17:32-37. 
De bruiloft van het Lam dat voor de tijd van de grote verdrukking is, (Lukas 12:31-
40). 
Christus begint Zijn bediening van wonderen op een bruiloft en openbaart Zijn 
heerlijkheid, (Johannes 2:1-11). 
Tot de zijne maken of verloven was een huwelijksbelofte, die door twee personen 
enige tijd daarna aan elkaar gedaan werd. Dit werd door middel van een formeel 
contract gedaan in de aanwezigheid van getuigen. Of door de man die aan zijn bruid 
een stuk zilver gaf in het bijzijn van getuigen. 
Maria en Jozef waren verloofd. “En voordat zij samen waren gekomen was zij 
zwanger geworden door de Heilige Geest”. “Zodat de moeder niet onderworpen zou 
worden aan de straf van de rechterlijke wet”. “zodat Christus de ouderlijke zorg zou 
kunnen krijgen tijdens zijn kindertijd”. 
De Gemeente is met Jezus Christus verloofd, (2 Corinthiërs 11:2). Christus is de 
bruidegom, (Mattheüs 25:6). 
De maagdelijke bruid is de volmaakte Gemeente. Een gezelschap van 
wedergeborenen – de met de Geest gedoopte gelovigen, en de leden van die 
Gemeente, “die het Lichaam is”, (Efeziërs 1:23; Colossenzen 1:24). 
Niet met Christus getrouwd bij de wedergeboorte! 
De Gemeente moet onberispelijk zijn, moet een stralende Gemeente zijn, zonder 
vlek of rimpel, (Efeziërs 5:27). 
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Dit is de grote verborgenheid, (Efeziërs 5:32). Er zijn veel verborgenheden in het 
Woord en het plan van God, maar de grootste verborgenheid van dit alles is de 
vereniging in de Bruiloft van Christus met Zijn Gemeente. 
Jesaja 54:5; Jeremia 3:14; Hosea 2:19-20, Oude Testament, verwijzingen. 
De Gemeente als de Bruid wordt in het 12e hoofdstuk van Openbaring geopenbaard. 
Een groot wonder, een vrouw bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, 
en gekroond met een kroon met twaalf sterren, (Openbaring 12:1). 
En ze was zwanger – een getrouwde vrouw, (vers 2). 
Ze baarde een mannelijke zoon, (vers 5). 
Satan staat voor de vrouw om het kind te vernietigen zodra het geboren wordt. Dit is 
een volstrekt en onomstotelijk bewijs dat de vrouw uit Openbaring 12 de Gemeente 
is.  
- De bruid van Jezus Christus – de Zoon van God. 
Mozes en de mannelijke zoon in verband met de tabernakel. En Wiens dood door 
satan gezocht werd via de farao, (Exodus 1:15-22). 
Jezus was de mannelijke zoon in verband met de tempel van Salomo. Wiens leven 
door Satan gezocht werd via Herodes, (Mattheüs 2:16-18). 
De mannelijke zoon in Openbaring 12:1-5 is het nageslacht van Jezus, de Zoon van 
God. Door Jezus het Woord. En is het directe resultaat van de feitelijke bruiloft van 
Christus en Zijn Gemeente. 
Het leven van de mannelijke zoon in Openbaring 12 wordt door satan gezocht via de 
antichrist, de man der zonde. 
De bruiloft van het Lam is net zo letterlijk als het geestelijk is en omgekeerd. 
De tabernakel in de woestijn en de tempel van Salomo waren beide feitelijke 
typebeelden van de Gemeente, die het Lichaam van Christus is. 
Het voortbrengen van de mannelijke zoon is de vervulling van de verborgenheid van 
God, (Openbaring 10:7). 
De Mannelijke Zoon, een Verlosser en Regeerder, of Schaapherder der volken. 
“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, want de bruiloft des Lams is gekomen; en 
Zijn vrouw (de Gemeente) heeft zichzelve bereid”, (Openbaring 19:6-10). 
De morgensterren zongen samen toen Jezus werd gekozen als de Verlosser van de 
wereld, (Job 38:1-7). 
De engelen zongen bij Zijn geboorte, (Lukas 2:13-14). 
De grote schare van de met bloed gewassen en de verlosten in heerlijkheid  die 
zingen bij Zijn bruiloft, en bij het bruiloftsmaal van het Lam, (Openbaring 5:6-10). 
Christus en Zijn bruid op de troon gedurende het duizend jaar. “En zij leefden en 
heersten met Christus duizend jaar”, (Openbaring 20:4). 
 
 

Veertig dagen 
 
Veertig dagen en nachten van regen in de dagen van Noach, (Genesis 7:4). 
Veertig dagen en nachten werden vervuld bij het balsemen van Jakob, (Genesis 
50:2-3). 
Veertig dagen en nachten was Mozes op de berg om de Wet te ontvangen, (Exodus 
24:18). 
Veertig dagen en nachten was Mozes op de berg tijdens het maken van het gouden 
kalf, (Deuteronomium 9:18-25). 
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Veertig dagen van de spionnen bij het bespioneren van het land, (Numeri 
13:25;14:34). 
Veertig dagen en nachten van Elia tot aan de Horeb, (1 Koningen 19:8). 
Veertig dagen van Jona en Ninevé, (Jona 3:4). 
Veertig dagen en nachten waarin de profeet Ezechiël op zijn rechter zijde lag, 
(Ezechiël 4:6). 
Veertig dagen en nachten waarin Jezus in de woestijn was, verleid door de duivel, 
(Mattheüs 4:2). 
Veertig dagen en nachten waarin Jezus zijn discipelen “na de opstanding”  de 
waarheid onderwees, (Handelingen 1:3). 
Het leven van Mozes bestond uit drie perioden van veertig jaar. Drie maal veertig 
(120). 
De drie tijdsindelingen van twee duizend jaar, bestaande uit veertig jubeljaren. 
Veertig vijftigen – 2000 jaar. 
De drie tijdsindelingen van veertig jubeljaren elk, is gelijk aan 120 jubeljaren. 
Saul, David en Salomo regeerden elk veertig jaar in Israël, 120 jaar. 
NOOT – De veertig dagen van genade aan de Ninevieten, die volgden op de Drie 
dagen en drie nachten in de buik van de vis. Terwijl de veertig dagen en nachten van 
Jezus na Zijn opstanding volgden op de drie dagen van Zijn begrafenis in het graf. 
Mozes, Elia en Jezus Christus zijn samen verbonden in de uitwerking van het doel 
van de veertig dagen en veertig nachten . 
Dit versterkt de gedachte dat Mozes, Elia en Christus verenigd moeten zijn in de 
vervulling van het evangelie plan. 
Mozes en Elia waren niet geroepen om de “verleidingen” te doorstaan. 
Mozes vastte onmiddellijk na de doortocht door de Rode Zee. Na de doop en de 
symbolische begrafenis van Israël. 
Elia vastte aan het einde van zijn bediening. 
Jezus vastte aan het begin van zijn bediening en onmiddellijk na Zijn doop. 
Alleen Jezus doorstond de verleiding. 
Mozes in de aanwezigheid van God, Elia vastte alleen. Jezus Christus in de 
aanwezigheid van de duivel. 
Mozes faalde na zijn eerste veertig dagen van vasten, toen hij in boosheid de tafelen 
van de wet naar beneden wierp. 
Elia was in wanhoop over Israël; maar Jezus overwon voor Israël, voor iedereen die 
wilde geloven. 
De duivel is zeer betrokken in deze periode van veertig dagen. 
Christus en Lucifer hebben een bespreking, of een interview. 
De algehele bezwijking en mislukking van de mens moest hersteld worden. 
Het verleden, het heden en de toekomst waren er allemaal voor Christus toen Hij de 
test doorstond. 
De menselijke aard van Christus was in onscheidbare vereniging met de goddelijke 
aard, vandaar de overwinning. 
Tot slot bezweek Jezus  Zelf in een volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Vader. 
 
 

Zeven maal 
 
Verborgen in het Bijbelse thema van de “zeven keer” zitten enkele van de 
onopgeloste profetieën van de belangrijke eindtijd. Deze zeven hebben hun begin in 
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het eerste boek van de Bijbel en desondanks reikt hun schaduw – in hun vervulling – 
tot de dagen waarin we nu leven en tot de komst van de Here Jezus Christus.  
Profetisch gezien zijn de zeven keer het symbool van een periode van 2520 jaar. 
Een tijd is een jaar, en een profetische tijd is een jaar voor elke dag, of 360 jaar, en 
zeven keer 360 is gelijk aan 2520 jaar. Deze zeer belangrijke profetische periode 
bereikt zijn einde aan het begin van de grote verdrukking, dus om zijn begin te 
kunnen lokaliseren moeten we terugrekenen tot ongeveer 523-4 vóór Christus. 
Deze profetieën van de “zeven keer” bevatten een openbaring van de wereld 
gesteldheden in de laatste dagen. Ze tonen een reeks gebeurtenissen, die aan het 
einde van deze tijd, de gesteldheid van de Gemeente van God openbaren, en ook de 
afvallige gesteldheden die op aarde de overhand hebben. 
(1). Jakob boog “zeven maal” naar Esau. Een symbool van de onderwerping van de 
Joden aan de heerschappij van de heidenen – Esau, (Genesis 33:3). Het is ook een 
profetie van het bezit van de Berg Sion. Veelbetekenend voor de machtige 
opwekking. 
(2). De besprenkeling van het bloed “Zeven keer”, (Leviticus 4:6; 8:11; 14:7; 16:14-
16). Een profetie over het feit dat bloedverzoening zal ophouden aan het einde van 
de “zeven keer”, - het begin van de grote verdrukking. 
(3). De “zeven keer” straf van Israël, (Leviticus 26:18, 21, 24, 28), nog steeds in 
werking, maar nadert zijn einde. 
(4). De muren van Jericho vallen als zij “zeven keer” omringd zijn door Israëlieten. 
Een profetie over de val van de steden van de volken aan het einde van de huidige 
tijdsindeling, (Jozua 6:4-15; Openbaring 16:19). 
(5). Het gebed van Elia “zeven keer” en de regenvloed, (1 Koningen 18:43). Een 
symbool van de Geest van gebed op de heiligen in de laatste dagen, en de komst 
van de late regen – De Heilige Geest. 
(6). De doop van Naäman “zeven keer”, (2 Koningen 5:10). Een symbool van de 
herleving van de waterdoop, vergezeld door de bediening van de Goddelijke 
Genezing in de laatste dagen. 
(7). De oven werd “zeven maal” heter gestookt, (Daniël 3:19). De profetie van de 
vervolging van de laatste dagen. De “zeven keer”  van de krankzinnigheid van 
Nebukadnezar, (Daniël 4:16; 23,25,32). Hoe vaak moeten we vergeven? Tot “zeven 
keer?”, (Mattheüs 18:21). 
 
 

De zeven tijden 
 
Het aanbieden van een studie over de “tijden en tijdperken”  moet altijd gepaard 
gaan met  gepaste eerbied voor de onzekerheid over onze huidige tijdsrekeningen. 
Niemand is in staat om met absolute zekerheid de exacte tijdsdatum vast te stellen. 
In feite dragen de discussies over dit onderwerp en de gepresenteerde theorieën bij 
tot steeds meer verwarring in de gedachten van de mensen, en leiden hen steeds 
verder weg van de waarheid. De uiteenzettingen over dit onderwerp “tijd” zijn zo 
dooreen vermengd en verward, dat een oplossing van het onderwerp nagenoeg 
hopeloos lijkt.    
Van tijd tot tijd zijn veel goedbedoelde pogingen ondernomen om het tijdstip van de 
komst van de Here te onderkennen en te berekenen, hetgeen een grote hoeveelheid 
werk en tijd met zich meegebracht heeft; en zonder rekening te houden met de 
datum van de komst van de Heer, zijn er tijden gezet op basis van deze 
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berekeningen, en toch hebben deze allemaal gefaald en alleen maar bittere 
teleurstellingen achtergelaten  en een geruïneerd geloof van degenen die hen 
volgden. 
Voor de schrijver is het al jaren een gewone uitdrukking geworden dat “de komst van 
de Heer nooit vastgesteld kan worden door koude rekenkundige berekeningen”. Het 
zal veel meer vragen dan kennis van de astronomie, of astrologie om een juiste 
oplossing te geven voor de eindtijden en voor de komst van de Here Jezus Christus. 
De exacte chronologieën van de tijden zijn met opzet verborgen door de Schepper 
en hun plaats heeft Hij vervangen door de openbaring van de Heilige Geest en Hij 
heeft het geopenbaard door het geïnspireerde Woord. 
Terwijl de eindtijden verborgen zijn gehouden door de directe handeling van de Heer, 
zo moet elke tijd die gespendeerd wordt aan de berekening van hun jaren, verspild 
zijn. Toch heeft God ons niet helemaal in het duister gelaten met betrekking tot zo’n 
gewichtige zaak, want er zijn bepaalde schaduwen, of profetische weerspiegelingen, 
die op een niet mis te verstane manier de grote gebeurtenissen van deze 
allerbelangrijkste eindtijden aantonen. Deze schaduwen strekken zich uit van de 
dagen van de aartsvaders, en over de tussenliggende tijdperken en vermengd met 
overtuigende getuigenverklaring in de voorvallen en gebeurtenissen van 
tegenwoordig. We hebben te maken met deze “geestelijke schaduwen” , die heen en 
weer schieten door de luchten der eeuwen, en waarover we in dit artikel zullen 
schrijven. 
Het Bijbelse thema van de “zeven tijden” is van het grootste belang bij het begrijpen 
van het Woord van God en dit geldt vooral voor die wonderbaarlijke gebeurtenissen 
die het wereldtoneel bezighouden, in die dagen die onmiddellijk vooraf gaan aan de 
tweede komst van de Heer. Het woord van God staat vol met de vermelding van het 
getal zeven. Het is een getal dat op zichzelf en in de toepassingen die de bijbel 
maakt, de werkelijkheid van de Goddelijke volmaaktheid doet vermoeden. Het is de 
deksteen van alle vervulde verborgenheden van de Here God. Het eerste getal doet 
het begin, terwijl het laatste of het zevende het einde doet vermoeden. In sommige 
opzichten nemen we in dit getal de Alpha en de Omega waar van veel van de 
werken van de Heer en dit openbaart het getal echt in de profetische zin. De “zeven 
tijden” is een speciale indrukwekkende profetische periode. Deze “tijden” hebben een 
duidelijk omschreven begin, en net zo´n vaststaand einde, en alles bij elkaar 
genomen, vormen ze het belangrijkste van de gemeten tijden van de Heer. Een ”tijd” 
in de Schrift is altijd één jaar of driehonderd en zestig dagen, en zeven van deze 
tijden zouden totaal tweeduizend vijfhonderd en twintig dagen zijn. Door de 
bijzondere wijsheid van God zijn deze dagen van tijd tot tijd breder gemaakt tot jaren, 
en zijn van de echte tijd in dagen gemaakt tot tweeduizend vijfhonderd en twintig 
jaar. 
Een van de bevestigende Schriftgedeelten van het bovenstaande wordt gevonden in 
Numeri 14:34. 
Bij deze gelegenheid had Mozes de spionnen uitgezonden om het land Kanaän te 
verspieden, en die waren teruggekeerd met een ongunstig verslag. Op twee na 
waren ze allemaal bang voor de inwoners van het land, en hun angst was een 
belediging voor de Here God. Daarom verbrak Hij de belofte aan hen en 
veroordeelde hen om voor een periode van veertig jaar door de woestijn te zwerven. 
Elke dag moest een jaar worden en daarom sprak de Here met zoveel woorden. Een 
ander geval was dat van de profeet Ezechiël (Ezechiël 4:5-6), waar de Here zegt: 
“Want Ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid, naar het getal der dagen, 



54 

 

en Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar”. Zo is het niet nodig dat men enig 
schriftvers geweld aandoet, noch zijn verbeeldingskracht toch inspant om te 
ontdekken dat het een algemeen gebruik was bij de Heer om – onder bepaalde 
provocerende voorwaarden – de dagen in jaren uit te rekken volgens het ontwerp 
van Zijn eigen volmaakte wil!. 
Dit is de exacte voorwaarde die begrepen moet worden bij het ontvouwen van dit 
thema van de “zeven tijden” van de Schrift. Er waren zeven profetische tijden. Met 
andere woorden: het waren zeven tijden van driehonderd en zestig dagen, 
tweeduizend vijfhonderd en twintig dagen, of in de diepzinnige profetische betekenis, 
waarin ze altijd gebruikt worden, tweeduizend vijfhonderd en twintig jaar! 
Deze “zeven tijden” van jaren bedekken de belangrijkste periode van de 
wereldgeschiedenis, en binnen haar speelruimte zijn alle belangrijke handelingen 
van God voor de verlossing van het menselijk ras geopenbaard. Ze bereiken hun 
machtige voltooiing aan het begin van de grote verdrukking, die precies drie en een 
half jaar  van het einde van de huidige tijdsindeling is, en het heerlijke moment van 
de tweede komst van de Here Jezus Christus van de hemelen. 
Deze “zeven tijden” worden ook de “tijden der heidenen” genoemd, door niemand 
anders dan de Here Jezus zelf. In het 21e hoofdstuk van Lukas, vers 24 zei Jezus: 
“En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de “tijden der heidenen”  
vervuld zullen zijn”, terwijl de apostel Paulus in Romeinen 11:25 zegt: “Want ik wil 
niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 
uzelven) , dat de volharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid 
der heidenen zal ingegaan zijn”.Dat wil zeggen: totdat de volheid van de “tijden der 
heidenen” ingegaan is en het einde van het huidige Evangelie tijdperk volledig 
bereikt is. Beide profetische voorzeggingen waren gedaan in het vroege aanbreken 
van de huidige tijdsindeling, en de “tijden der heidenen” waren in volle gang tijdens 
de bediening van de Here Jezus, ofschoon zij niet hun volledige verwezenlijking 
konden bereiken totdat de tweeduizend andere jaren voorbij waren gegaan. 
 
 

Zeven tijden – Jakob 
 
Twintig jaar waren voorbij gegaan sinds Jakob, door bedrog, de zegening van het 
eerste geboorterecht van zijn vader Izaak had verkregen en nu keerde hij met angst 
en beven terug naar zijn vroeger huis, en naar de aanwezigheid van zijn broer Esau. 
Hij was bang om Esau te ontmoeten vanwege zijn handeling in de voorgaande jaren, 
en het was bij deze gelegenheid dat Jakob met angst in zijn hart “worstelde met God” 
bij de waadbare plaats Jabbok. Nadat Jakob deze verrassende tijdsperiode met de 
Heer gehad had, hoorde hij van de komst van Esau, en hij klom uit het zadel en ging 
te voet verder, en hij “boog zich zeven malen” ter aarde, totdat hij bij zijn broeder 
kwam, (Genesis 33:3). Maar de liefde van Esau voor zijn broer Jakob zegevierde, en 
hij verhief hem en hij sprak hem toe met genegenheid, en de verzoening was 
compleet! Maar welke profetische slagschaduwen zijn op de weg van het volk van 
God geworpen door deze handeling van de berouwvolle Jakob! Welke 
verschrikkelijke “tijden” waren vooraf getoond aan het verbondsvolk die uit zijn  
lendenen kwamen. Deze “zeven keer” buigen waren veelbetekenend voor de zeven 
jaar tijden waarin Esau, de kinderen van het vlees, zouden heersen over Jakob, de 
kinderen van de belofte, (Genesis 27:39-40). En deze zeven tijden zijn tot nu toe nog 
niet voltooid, want de kinderen van het vlees beheersen nog steeds de heilige 
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plaatsen op de berg Sion! Het terrein van de Tempel in nog steeds in handen van 
Esau! De “tijden der heidenen” zijn nog niet vervuld! Want tweeduizend vijfhonderd 
jaar zijn de Joden zonder koning, zonder prins en zonder efod geweest! Ze zijn nog 
steeds verstrooid onder de volken! Ze hebben bijna de gehele periode van de 
profetische aankondiging geleden onder de heerschappij van Esau, maar de dag van 
hun verlossing is op komst, en de verzoening zal verwezenlijkt worden in de “vijf 
bloedende wonden van Jezus”, de Zoon van God. Want de verzoening tussen Esau 
en Jakob kwam als het hoogtepunt van wat kort ervoor gebeurd was, toen Jakob 
“vijf”  kudde van verschillende soorten vee aan Esau zond als boetedoening voor zijn 
zonde, en het getal vijf is door de gehele Bijbel het getal dat veelbetekenend is voor 
verzoening!! De verzoening tussen Esau en Jakob (Arabieren en Joden) is nog 
steeds een onderwerp van de toekomst, maar in Jeruzalem vechten ze nog steeds 
over het terrein van de tempel en vanwege deze reden is alle Joodse immigratie naar 
Palestina stopgezet! Toch zal er te zijner tijd, dat wil zeggen op Gods tijd, een 
verzoening tussen hen komen, die zo lang geleden een schaduw geworpen had op 
de vijf verzoenende kudden, die Jakob als geschenken vooruit gezonden had. Zo is 
de verzoening tussen deze broers een zaak die aan het einde van de “zeven tijden” 
van de profetie geregeld zal worden, hetgeen het einde is van het huidige Evangelie 
tijdperk. Een machtige opwekking zal zowel de Joden als de Arabieren aanraken, en 
duizenden van hen zullen de Here verheerlijken vanwege het Gebroken Lichaam en 
het Gestorte Bloed van de Here Jezus Christus! O Here, bespoedig die dag!  
 
 

Zeven maal 
 
In het 4e hoofdstuk van Leviticus hebben we de besprenkeling van het Bloed der 
verzoening. In dit geval met specifieke verwijzing naar de zonde van onwetendheid 
aan de kant van zowel de priester als het volk! En de hier genoemde “zeven maal” is 
weer dezelfde profetische periode die zich uitstrekt tot het einde van de huidige 
tijdsindeling, en die sluit aan het begin van de tijd van de grote verdrukking. Te vaak 
wordt aan de mensen van nu verteld dat de prediking van het Evangelie door zal 
gaan door het gehele millennium tijdperk van de duizend jaar, en als resultaat 
worden miljoenen misleid en kunnen zelfs in de put van menselijke arrogantie vallen. 
Ze zeggen dat als het Evangelie in het duizendjarig rijk gepredikt wordt wat is dan 
het nut ervan om je er nu druk over te maken!  
Maar mijn vrienden, tegenwoordig wordt over vele dingen gepreekt die verre bezijden 
de waarheid zijn! En het is dit soort onwetendheid die de verzoening van Jezus 
probeert te bedekken. Was er ooit in de geschiedenis van de wereld een tijd waarin 
de mens zo onkundig van de evangelische waarheid was als tegenwoordig? We 
leven in een tijd waarin opleiding en kennis gerangschikt zijn als de allerhoogste 
verworvenheden in het leven!  Ze baden zich in de stompzinnigste onwetendheid met 
betrekking tot de dingen van de Almachtige God! De aangetoonde zekerheid van de 
zeven maal besprenkeling van het bloed der verzoening, die in deze paragraaf 
besproken wordt, zal aan het einde van de “zeven tijden” ophouden en aan het einde 
van de zeven tijden wordt ronduit aangetoond dat dit het begin van de grote 
verdrukking is! Dus moet de verkondiging van de evangelische waarheid op die tijd 
stoppen. Het wordt niet overgedragen in het tijdperk van het Koninkrijk. Wat voor nut 
zou de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk hebben als we al in het 
Koninkrijk leven? 
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Het zeven maal besprenkelen van het bloed is veelbetekenend voor het feit dat de 
besprenkeling van het verzoeningsbloed, hetgeen natuurlijk de besprenkeling van 
het bloed van Christus inhoudt, moet eindigen met de zeven profetische tijden, en die 
tijden bedekken een periode van tweeduizend vijfhonderd en twintig jaar. Nooit in de 
wereldgeschiedenis is het bloed van Jezus Christus als de ware verzoening voor de 
zonden gepredikt zoals het tegenwoordig gepreekt wordt! Dit zijn de dagen waarin 
we moeten overwinnen door het Bloed! Er is onder de zon geen ander middel 
waardoor de mens gereinigd kan worden van de zonden dan door het bloed van 
Jezus Christus! Noch was er ooit zo’n duidelijk verzet tegen het verzoeningsbloed als 
wat tegenwoordig bewezen wordt. Maar ze doen het in onwetendheid. De zeven 
maal besprenkeling van het bloed had het uitdrukkelijke doel om de zonde van 
onwetendheid te bedekken, (Leviticus 4:2). En dit is het grote werk voor de huidige 
periode. Het is een schande dat, hoewel de gezegende Heilige Geest al een periode 
van tweeduizend jaar werkt, de mensheid nog steeds onwetend is over het plan, het 
doel en de kracht van God om voor hem de volmaaktste verlossing te bewerken. 
 
 
 

De zeven tijden 
 
 
 Besprenkeling van de olie, (Leviticus 14), is eveneens de symbolische uitstorting van 
de Heilige Geest, die gegeven werd tijdens dezelfde periode van deze zeven tijden. 
Want in dit geval werden bloed en olie allebei gebruikt in de reiniging van de 
melaatse, en beide waren zeven maal voor de Heer besprenkeld om in een 
symbolisch ritueel zowel de reiniging van het hart aan te tonen door het bloed, als de 
doop met de Heilige Geest (Olie) zodat de melaatsheid van zonde volledig gereinigd 
zal kunnen worden, en de aard van de mens gezalfd met de Heilige Geest voor de 
juiste bediening van de Here. Het laat ook zien dat de Gave van de Heilige Geest op 
precies hetzelfde ogenblik ophoudt. Er is hoe dan ook geen enkel bewijs dat de 
dwaze maagden in staat waren om olie te kopen, want toen zij terugkeerden vonden 
ze dat de deur gesloten was! Dus in de profetische periode van de “zeven tijden” 
bereikten zowel bloed als olie hun volledigste vervulling en dat zeggen we met 
eerbied en nederigheid, omdat dit nu een wezenlijk feit is. Want in elke Volle 
Evangelie Gemeente, of Assemblee, wordt het hele Evangelie volledig gepreekt, en 
heeft men geen excuus meer, (Romeinen 1:20). 
 
 
     De zeven maal 
 
De zevenvoudige straf van Israël voor hun zonden. Niet minder dan vier keer wordt in 
dit hoofdstuk (Leviticus 26) de aankondiging gedaan dat God hen zevenvoudig zou 
straffen voor hun zonden. Maar als de “zeven maal” volbracht zouden zijn dan zou 
God weer terugkeren en de verblinde ogen van Israël en het Jodendom openen, en 
hun krankzinnigheid wegnemen en hen volledig Zijn genade teruggeven, als zij de 
Messias, Jezus Christus belijden. De tijdsduur van deze straf is nagenoeg beëindigd, 
want vanaf de tijd van Nebukadnezar hebben de Joden geen koning gehad. Ze leden 
zeventig lange jaren onder de Babylonische gevangenschap en werden toen naar 
Jeruzalem teruggebracht door het machtige optreden van hun God. Daar verbleven 
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zij totdat de beker van de nationale zonde, het verwerpen van Gods eniggeboren 
Zoon, de Messias, vol was! Daarna werden zij in lijden en zonde tot in de vier hoeken 
van de aarde verstrooid, wat nu al bijna twee duizend jaar duurt. Hun ogen zijn nog 
steeds verblind, maar er zijn tekenen van terugkerend geestelijk zien, als ze Hem 
zullen zien, die zij doorstoken hebben en over Hem zullen treuren zoals iemand treurt 
over zijn enige zoon. De zeven maal van hun straf zal eindigen met hun verzoening 
met Esau, hun broeder, in een gezamenlijke belijdenis van het kostbare bloed van 
Jezus Christus, de Redder en Verlosser van de mensen, en hun herstel van het land 
in het blije millennium tijdperk. 
De veertig jaar van de woestijnreis waren voorbij en Israël had zich gelegerd aan de 
grenzen van de Jordaan. Mozes, de wetgever, was naar God gegaan, en Jozua, de 
zoon van Nun, was de leider van de menigte. Drie dagen en drie nachten waren hen 
door Jehova opgelegd in de laatste reiniging van Israël van de schande van Egypte, 
en het bevel van de voortgang was geregeld. Ze moesten de Jordaan oversteken op 
bevel van de Here. Nadat deze oversteek voltooid was door de machtige kracht van 
God, nam Jozua de steden die op weg naar Kanaän lagen in ogenschouw. Daar lag 
Jericho, een stad met hoge muren en wallen, welke vaardigheden en moed zouden 
vragen om die te verlagen. Toen Jozua mediteerde over zijn gevechtsplan verscheen 
plotseling voor hem de Engel van God als een man met een getrokken zwaard in zijn 
hand, (Jozua 5:13-15). En hij zei “Zijt Gij van ons, of van onze vijanden?” En Hij 
antwoordde en zei: “Nee, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN: Ik ben nu 
gekomen!” En zo beval de Heer aan Jozua: “Gij dan allen zult rondom de stad gaan, 
de stad omringende eenmaal; alzo zult gij doen zes dagen lang; de zevende dag zult 
gij het zeven maal omgaan, en de muren zullen omvallen zodra jullie op de 
ramshoorn blazen, want deze stad heb ik in uw handen gegeven”. Hoe getrouw dit 
door Israël werd uitgevoerd staat geregistreerd in het 6e hoofdstuk van Jozua. En 
nadat de stad zeven maal omtrokken was vielen de muren uiteen in puin en Israël 
bezat het land. Dit is ook een prachtige symbolische gebeurtenis en kondigt de 
machtige gebeurtenissen aan, die aan het einde van de huidige tijdsindeling ten volle 
zullen moeten komen, want het ineenstorten van de muren van Jericho is symbolisch 
voor de val van de “steden der heidenen”, (Openbaring 16:19), aan het einde van de 
zeven tijden, die hun vreselijke voltooiing bereiken aan het einde van het huidige 
tijdperk. Want alle werken van de mens zullen verbrokkelen en vallen als de komst 
van de Here Jezus Christus de weg bereidt voor de vestiging van het Koninkrijk van 
onze God: “Want als ik leef, zei de Here, zal Mijn heerlijkheid de ganse aarde 
bedekken”.Dus een voor een worden de symbolische Schriftgedeelten ontvouwd, 
waarbij altijd de waarheid klinkt in zijn grote antitypebeeld van de laatste dagen. 
Na de grote periode van het leven van de profeet Elia op de Berg Carmel waarin de 
test met de ware Godheid werd toegepast – antwoordde God met vuur – en de 
profeet van Baäl werd verslagen. Elia klom naar de top van de berg. Er was drie en 
een half jaar geen regen geweest, en het land was verschroeid en dor, terwijl er 
hongersnood onder de mensen heerste. De profeet zat op de top van de berg, stopte 
zijn hoofd tussen zijn knieën en begon te bidden. Een paar ogenblikken eerder had 
hij tegen Achab, koning van Israël, gezegd: “Trek op, eet en drink; want er is een 
geruis van een overvloedigen regen”, (1 Koningen 18:41-46). Hij zei nu tegen zijn 
jongen: “Ga nu op, en zie uit naar de zee”. En hij stond op en keek en zei: “er is 
niets”. Elia zei: “Ga weder henen, zevenmaal!” 
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      Zevenmaal 
 
En het geschiedde op de zevende maal dat hij zeide: “Zie, een kleine wolk, als een 
mans hand … en het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind 
zwart werd, en er kwam een grote regen”. De profeet Elia was de gezalfde 
boodschapper van God. Niemand wist van waar hij kwam. Zijn naam werd niet 
geregistreerd in het geslachtsregister van Israël. Zijn ouders en zijn afkomst waren 
volledig onbekend. Hij verschijnt pas op het toneel ten tijde van Israëls afvalligheid 
en diepste geestelijke nood. De God van de gehele aarde antwoordt hem door vuur, 
en de vijanden van Jehova worden vernietigd. Hij wordt vanuit de hemel gevoed. De 
engelen van God dienden hem in zijn noden, en terwijl zijn aardse bediening nog niet 
beëindigd is en nog incompleet is, en een ander gezalfd wordt in zijn kamer en in zijn 
plaats, schieten strijdwagens vol vuur uit de hemelen neer, en de profeet van de 
Heer is overgezet naar de heerlijke wereld! Het was bijna aan het einde van zijn 
bediening op aarde dat het eerst genoemde voorval tot stand gebracht werd en de 
jongen werd ‘zevenmaal” naar de bergtop gezonden, wat gevolgd werd door een 
schitterende regenstortbui en het dorstige land werd compleet verfrist en de 
verschrikkelijke hongersnood doorbroken. 
We herinneren u er weer aan dat de volheid van de “zeven profetische tijden” het 
dichtst bij deze tijdsindeling komt, en de symbolische schaduw die in dit 
Schriftgedeelte over de eeuwen geworpen wordt, is een krachtige uitstorting van de 
geestelijke “Late Regen” in de laatste dagen van de tijd! Deze grote opwekking zal 
vooraf gegaan worden door een grote vernedering in de Gemeente, en door een 
diepe hartshonger naar God, welke de heiligen zal leiden naar het kruis in een 
wezenlijke spirituele ervaring, want zij zullen “geheel tevreden” zijn! Geloof en gebed 
zijn de allerhoogste elementen die ervoor zorgen dat dit gebeurt. Deze “Late regen” 
is reeds begonnen met vallen en het zal niet ophouden totdat de Gemeente – net 
zoals Elia – zal worden weggevoerd naar de werkelijke aanwezigheid van de Here! 
als ze haar aardse koers voltooit, en met het Lam gehuwd is. 
Naäman, de melaatse, was een eerbaar man. Hij was hoofd van het Syrische leger. 
Hij werd erg gekweld en gekrenkt in het land. Hij was een last voor iedereen op de 
kust. Het was een verschrikkelijk gezicht. Zijn ziekte maakte hem wit en naar het 
schijnt kon geen dokter hem genezen. Hij bad nooit en hij had niet de mogelijkheid 
om zich in die mooie stroom te wassen”. Toch had de Here in het huishouden van 
Naäman een klein gevangen Hebreeuws meisje geplaatst en zij zei: “Zou God willen 
dat mijn heer naar het land Israël zou gaan naar de profeet van de Heer, want hij zou 
hem kunnen genezen van zijn melaatsheid”. Het verhaal van Naäman hoeft op dit 
moment niet opnieuw verteld te worden. Iedereen is er min of meer mee bekend. Het 
is voldoende om te zeggen dat de overste van het Syrische leger naar het land Israël 
ging en van zijn melaatsheid genezen werd zoals het kleine meisje betuigd had! Het 
verhaal van zijn genezing staat geregistreerd in 2 Koningen 5:8-14, en het 
hoogtepunt van dit verhaal is het bevel van Elisa aan Naäman om zichzelf “zeven 
maal” in het water van de Jordaan onder te dompelen, en iedereen is bekend met de 
kwaadheid van de overste van het leger over zo’n vernederende procedure. Eerst 
weigerde hij. Maar zijn knechten haalden hem over om te gehoorzamen en hij doopte 
(dompelde onder) zich  “zeven maal” in de donkere wateren van de Jordaan. Toen 
de “zeven maal” volbracht waren, werd zijn vlees weer als het vlees van een klein 
kind en hij werd weer helemaal gaaf! Weer hebben we het symbolische 
schaduwbeeld van de machtige waarheid van de laatste dagen! Want bij de “zeven 
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tijden”, of aan het einde van de huidige eeuw zal er een wonderbaarlijke terugkeer 
komen van de kant van het christendom naar de oorspronkelijke apostolische 
opdracht aan de Gemeente, en ieder van hen zal gedoopt zijn in de naam van de 
Here Jezus Christus, zoals op de dag van Pinksteren. Een doop zowel in water als 
met de gezegende Heilige Geest, die voor eeuwig de hele melaatsheid van de zonde 
zal uitbannen en Gods genezende kracht naar de wereld zal brengen. Dus de 
geestelijke betekenis van de “zeven maal” wordt weer benadrukt voor de heerlijkheid 
van God en tot eer van het Woord. Deze belangrijke reinigende, genezende doop is 
al opgetreden onder de heiligen van deze laatste dagen. Het zal niet ophouden totdat 
de diep gehate melaatsheid van de zonde, en de verderfelijke, vernietigende werken 
van ziekte en kwalen voor altijd van de gehele aarde uitgeroeid zullen zijn.  
Het grootste deel van het Boek Daniël is van toepassing op de “laatste dagen”. Er 
zijn twee koningen met een werelds aanzien aan wie God een belangrijke 
openbaring schonk. De ene was de farao, koning van Egypte, aan wie de Here de 
“zeven tijden” van de hongersnood openbaarde en de “zeven tijden” van overvloed. 
Van beide worden hun exacte antitypische vervullingen juist in deze huidige tijd 
gezien, in het feit, dat op de juiste tijd van de Heer gepreekt wordt in de kracht en 
manifestatie van de Heilige Geest, zoals nog niet eerder gepreekt is sinds de eerste 
Pinksterdag. En tegelijkertijd is er een grote honger naar de geestelijke waarheid 
omdat de geest van de antichrist zo vreselijk rondwaart in het land. Afvalligheid van 
de gemeenten, en de verkeerde stromingen van wetenschappelijke en 
opvoedkundige kennis zijn gecombineerd en brengen een algemeen ontkennen van 
de waarheid van de Schrift teweeg zoals nog nooit eerder op de aarde gekend is. Zo 
is de droom/het visioen van de farao met betrekking tot de “zeven tijden” tot de 
laatste punt waar. En van de Bijbelse vermelding wordt bewezen dat die even 
actueel is als de tweede komst van de Heer! 
De andere koning die we opgemerkt hebben, was Nebukadnezar, de koning van 
Babel. De Here heeft aan deze schitterende vorst een reeks fantastische profetieën 
geschonken, die in “Het Boek” van God geschreven zijn, en dat niet alleen, maar Hij 
liet hem de wezenlijke ervaring op meer dan een manier doormaken zodat de hele 
wereld zou kunnen weten dat de “tijden van de heiden”, of de Bijbelse “zeven tijden” 
echt bij hem begon! In de droom van het grote wereldbeeld, (Daniël 2:31-45), zei 
God door de profeet Daniël: “U bent dit hoofd van goud”, met andere woorden: u 
bent het begin van dit grote wereldbeeld, en in nog duidelijkere termen: “U bent het 
begin van de “tijden der heidenen”, U bent het begin van de profetische “zeven 
tijden” van de heidense wereldheerschappij over de Joden, die aangeduid worden 
door een aantal roofzuchtige beesten, en iedereen die zich de moeite wil nemen om 
dit soort achtergronden te lezen, zal ontdekken dat ze getrouw aan de openbaring 
geleefd hebben! De laatste oorlog bevestigde dit evenals het heden dat doet! 
Als we in het vierde hoofdstuk van Daniël lezen, ontdekken we  een tweede droom 
van dezelfde koning. Deze keer ging het over een grote boom “die tot in de hemel 
reikte”. De bladeren waren mooi en er was volop fruit. De beesten van het veld 
hadden er schaduw onder, en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. 
Plotseling kwam er een “heilige”, een “wachter” van de hemel naar beneden en gaf 
met luide stem orders dat de boom omgehakt moest worden, de takken moesten 
afgeknipt en de bladeren verstrooid worden. Toch moest de stam met zijn wortels 
blijven! Het moest rondom gebonden worden met een band van ijzer en koper, zijn 
wortels moesten in stand gehouden worden en de dauw van de hemel moest 
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eroverheen gaan en het hart van een beest moest hem gegeven worden! Ha, de 
boom wordt een man! Een koning!! 
 
 
 

Zeven tijden 
 
 
En in de meest ongetemde krankzinnigheid zullen Zeven tijden aan hem voorbij 
gaan, totdat de koning zou weten dat de Allerhoogste regeert in het koninkrijk der 
mensen, en dat Hij geeft aan wie Hij maar wil! Een geweldige registratie! Een 
machtige waarheid! 
In de vervulling van de droom werd Nebukadnezar uit zijn paleis en van zijn troon 
verdreven, en zijn woonplaats was bij de dieren in het veld. En zeven lange jaren at 
hij gras zoals een ezel, of een os en werd nat door de dauw van de hemel. Zeven 
tijden van de meest ongetemde krankzinnigheid! Tweeduizend vijfhonderd en twintig 
dagen met een hart en het verstand van een dier op het veld, totdat hij wist dat de 
Allerhoogste God regeerde in de koninkrijken van de mensen en dat hij dat gaf aan 
wie Hij maar wilde. Die tweeduizend vijfhonderd en twintig dagen van de werkelijke 
ervaring in het leven van de koning zijn door de ingeving van God verlengd tot 
tweeduizend vijfhonderd en twintig jaar in werkelijke tijd, tijdens welke de zeven tijden 
van de Joodse straf bijna afgelopen zullen zijn. 
Het grote beeld en de grote boom zijn één. Nebukadnezar was zowel het hoofd van 
goud als de grote groene uitgespreide boom. Het hoofd van goud was het wereldrijk 
van de Babyloniërs, terwijl de tien tenen aan de voet van het grote beeld het rijk van 
tien koninkrijken is in de laatste dagen, en waarover de antichrist de algemene 
heerschappij voert, (Openbaring 13:1-18), aan het einde van de “zeven tijden”. 
Krankzinnigheid moest de last van de ongelovige wereld zijn. Tegenwoordig wordt 
vaak gezegd dat degene, die zijn hart aan de Here Jezus geeft, en alle pleziertjes 
van de wereld de rug toekeert, gek is, krankzinnig! Precies het omgekeerde is 
volgens het woord van God waar! De mens die het Woord van God veracht, doet aan 
zelfbedrog en elk zelfbedrog is in enkele van zijn gevarieerde vormen krankzinnig. 
Dus de mens die het aangezicht van de Heer niet wil zoeken, of Hem niet wil 
gehoorzamen, is de grootste dwaas! Hij is degene die gekweld wordt door 
krankzinnigheid. Dit wordt duidelijk gesteld in het Woord van God! 
De trots van Nebukadnezar was de oorzaak van zijn ondergang. Zelfs na de 
waarschuwende droom die door de Heer gezonden werd, hief hij toch zijn hart in 
trots op en zei: “Is dit niet het grote Babel , dat ik gebouwd heb tot een huis des 
koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid?” Ja, dat was 
het! Maar terwijl de woorden nog in zijn mond waren en hij zijn eigen grootheid ten 
toon aan het spreiden was, kwam het Woord van de Heer tot hem, en in een 
ogenblik was hij een raaskallende, wauwelende idioot, en uit zijn paleis en koninkrijk 
verdreven, totdat de “zeven tijden” voor hem voorbij waren, en hij wist dat de 
“Allerhoogste” in het koninkrijk van de mensen regeert, zelfs in het grote Babel, die 
hij met zijn macht en kracht gebouwd had. En zo, mijn broeders, zal het weer in de 
grote eindtijd zijn, die nu zelfs al aangebroken is. De periode van krankzinnigheid van 
Nebukadnezar is zich aan het herhalen op wereldwijde schaal! Ze zal een wereldwijd 
oordeel krijgen! Ieder mens, elk volk of regering, die gedacht heeft dat de Almachtige 
God straffeloos beledigd kan worden, is krankzinnig! Hun verstand heeft hen 
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verlaten. Als de huidige generatie denkt dat ze God kunnen beledigen, dan zijn ze 
gek! God kan niet beledigd worden. De huidige houding van de opvoedkundige 
autoriteiten in hun algemeen ontkennen van Zijn geïnspireerde Woord is parallel aan 
de houding van de Babylonische koning. Het resultaat zal precies hetzelfde zijn. Hen 
zal de kennis van de kracht en de wijsheid van God bijgebracht worden als het te laat 
is om berouw te hebben. 
De grote steen, “die zonder handen van de berg afgehouwen werd”, is het grote 
duizendjarig koninkrijk van God! Het werd op de voeten van het grote beeld gegooid 
en maalde het tot poeder! Het werd helemaal vernietigd, zodat het als stof op aarde 
was. De tien tenen en de met ijzer gebonden stomp zijn één. Die herstelde stomp is 
het herstel van een wereld koninkrijk, zo beestachtig en genadeloos als het eerste 
koninkrijk waarover Nebukadnezar regeerde, en nog veel goddelozer en 
verschrikkelijker, want in de discussie over deze verschrikkelijke onderwerpen 
moeten we niet het vuur van de oven vergeten die zeven maal heter gestookt werd. 
 
 

Zeven maal 
 
 De oven werd zevenmaal heter gestookt en hierin werden de getrouwe Hebreeuwse 
kinderen geworpen, terwijl ze rondom met touwen en kettingen gebonden werden. 
Het is veelzeggend voor de laatste grote vervolging van de heiligen, hetgeen nog in 
de toekomst ligt. Maar zoals de Hebreeuwse kinderen in de vurige oven werden 
samengevoegd met de “gedaante van de vierde”, gelijkgesteld aan de Zoon van 
God, zo zullen de heiligen van de Here voor eeuwig en altijd verlost worden, zonder 
zelfs maar naar de stank van de rook van de hel te ruiken! God is God! En Hij wil 
toch aan deze verblinde wereld de eeuwige zekerheid van Zijn Woord en de 
heerlijkheid van Zijn onbeperkte heerschappij bewijzen. De Heilige Geest van God 
zal de Gemeente erdoor heen dragen zonder een vlekje. Dus, zowel beeld als boom, 
tien tenen en een met ijzer gebonden stomp zullen geheel vermorzeld zijn, en het 
Koninkrijk van God zal de gehele wereld vullen met zijn vruchten. 
Het is de moeite waard om op te merken dat de farao, koning van Egypte, zijn 
waarschuwende droom twee maal ontving, (Genesis 41:32), als een zekerheid dat 
het volledig zou gaan gebeuren. Zo ook in het geval van Nebukadnezar, en net zo 
zeker als de eerste openbaring zou geschieden in de dagen van Jozef in Egypte, zo 
zal het ook aan het einde van de dagen zijn, als de zeven tijden tot hun voltooiing 
zullen komen, dat  de grote Steen – Jezus Christus – van de berg van God 
losgemaakt wordt en de gehele godslasterende wereld bij Zijn komst, de tweede 
keer, zal oordelen en vernietigen. En die komst is zeer nabij. 
Een bevel uit het Nieuwe Testament maakt de reeks compleet: “Toen kwam Petrus 
tot Hem, en zeide: “Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik 
hem vergeven! Tot zevenmaal?  
 

Zeven maal 
 
Jezus zei tegen hem: “Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven 
maal” (Mattheüs 18:21-22). De genade van vergeving is bijna uit de ervaring van de 
christen verdwenen. Het is zelfs voor christenen moeilijk om elkaar te vergeven! 
Vanwege deze reden stond Jezus toe dat deze vraag gesteld werd, en dat Hij 
antwoordde zoals Hij deed. Ware vergeving wist het verleden uit en doet alsof het 
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niet bestaan heeft. Echte vergeving herstelt de kameraadschap volledig. 
Vergevensgezindheid is de heiligste eigenschap van de aard van God. Als God 
vergeeft, dan vergeet Hij het en herinnert Zich onze zonden nooit meer. Zijn gewone 
houding moet er een van vergeving zijn. Vergeving zonder een krachtsinspanning. 
Vergeving met vreugde omdat een zondaar berouw had. Gelukkig om te vergeven! 
Rekent het als een voorrecht om de fouten en zonden van een ander te vergeven. 
Vergeving is een Goddelijke eigenschap. Als wij niet kunnen vergeven, dan kan God 
ons niet vergeven. ‘Want als wij de mensen de zonden niet vergeven, dan zal uw 
Vader u ook uw zonden niet vergeven”. De laatste woorden van de Here Jezus 
waren dat de Vader Zijn moordenaars zou vergeven! Hoe lang en hoe vaak zullen 
we moeten vergeven? Tot “zeventig maal zeven!” De “zeven tijden” vinden hun einde 
aan het begin van de grote verdrukking, terwijl de zeventig maal zeven hun einde 
vinden op het laatste moment van de tijdsindeling van de grote verdrukking, of drie 
en een half jaar later, dus moeten we niet alleen maar zevenmaal vergeven, maar tot 
aan de tweede komst van de Here Jezus Christus uit de hemelen, want alle zeventig 
maal zeven profetieën reiken tot dat moment in de tijd waarop het koninkrijk van God 
hier op aarde gevestigd zal zijn.   
Dus in deze profetie van “zeven maal” hebben we verschillende afschaduwingen van 
de prachtige gebeurtenissen van de gehele laatste tijd. Het schaduwbeeld van 
overvloed en honger. Het schaduwbeeld van de  besprenkeling van het bloed. Het 
symbool van de machtige uitstorting van de vroege en de late regens. Het 
schaduwbeeld van de levengevende, genezende doop, en de ware aanbidding van 
de Heer. Het schaduwbeeld van de tijden van de zevenvoudige straf van Israël, en 
de wereldwijde heerschappij van de beestachtige heidense regering. Het symbool 
van een wereldse krankzinnigheid in zijn verwerping van Christus door trotsheid van 
het hart, en de donkere schaduw van de verschrikkelijke vervolgingen, en het 
allerlaatste de openbaring van een schitterende Goddelijke gemeente, wier eerste en 
laatste wens zal zijn om hun God na te volgen in de eigenschap van algehele Liefde. 
Want die steen zal slaan en degenen die geen vergeving ontvangen hebben, en zij 
die niet vergeven, zullen beiden voor eeuwig sterven. Moge de Here God in Zijn rijke 
genade en liefde ons waardig achten voor Zijn genade, en aan ieder van ons een 
overvloedige aanvaarding schenken in de veiligheid van dat koninkrijk, dat op de 
Rots van God gebouwd is. 
 
 

Opnamen in de Bijbel 
 

Henoch 
 
“Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg” 
(Genesis5:21-24; Hebreeën 11:5). 
Henoch de zevende vanaf Adam, (Judas 14). 
Henoch, de geestelijke leider van zijn tijd. 
Zeven is het getal van de eindtijd en van de algehele voltooiing. 
Henoch had de openbaring van de tweede komst van Christus, en het oordeel van 
de wereld. 
Noot -  het optrekken van Paulus in de Geest (2 Corinthiërs 12:1-5). 
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Mozes 
 
Deuteronomium 34:5-8. Mozes stierf – God begroef hem. Hij was na drie dagen weer 
levend geworden en overgeplaatst naar de hemel. 
“Maar Michaël, de aartsengel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het 
lichaam van Mozes” (Judas 9). 
Mozes verscheen op de berg van de gedaanteverandering, en spreekt met Jezus 
over Zijn dood”, (Markus 9:4; Lukas 9:30-31). 
Mozes zal weer komen als een van de twee getuigen. 
 
 

Elia 
 
Elia, de Thisbiet, - de belangrijke profeet van de Here. Het prachtigste en meest 
romantische karakter van het Oude Testament. Er is vast geen persoon in het Oude 
Testament, van wie zijn carrière levendiger geportretteerd is, of wie op ons een meer 
opmerkelijke fascinatie uitoefent – zijn ongewoon plotselinge en korte verschijning – 
zijn onverschrokken en vurige ijver – de schittering van zijn triomf – de 
hoogdravendheid van zijn moedeloosheid – de heerlijkheid van zijn vertrek – en de 
kalme schoonheid van zijn wederverschijning op de berg van de 
gedaanteverandering werpt zo’n halo van helderheid om hem heen zoals bij niemand 
van zijn soortgenoten in gelijke mate gevonden is in het heilige verhaal! 
Elia staat niet geregistreerd in de stambomen van Israël. Het Bijbelse verhaal begint 
bij 1 Koningen hoofdstuk 17. 
Overgeplaatst (2 Koningen 2:1-11). Verschijnt weer op de Berg van de 
gedaanteverandering, (Markus 9:4; Lukas 9:30-31). 
Hij zal weer komen als een van de twee getuigen, (Openbaring 11:3). Verwacht door 
Israël, (Maleachi 4:5). 
 
 

Jezus Christus 
 
Geboren door het werkelijke overschaduwen van de Heilige Geest van God, ter 
vervulling van alle Messiaanse profetie, (Lukas 2:7). 
Gestorven op Golgotha als het “Lam van God”, (Johannes 1:29; Lukas 23:32-46). 
Hij stond op uit de dood na drie dagen, (Lukas 24:6). 
Werd opgenomen in de hemel, (Handelingen 1:9-11). 
Hij zal weer komen aan het einde van de huidige tijdsindeling om het duizendjarig rijk 
te vestigen, en de wereld te oordelen, (1 Thessalonicenzen 4:15-18). 
 
 

De Gemeente 
 
De Gemeente – geboren uit de Geest van Jezus Christus bij de wedergeboorte, 
(Johannes 20:21-23) en bij de doop met de Heilige Geest en vuur, (Handelingen 
2:4). 
Veranderd om de Here Jezus Christus bij Zijn tweede komst te ontmoeten in de 
lucht, (1 Thessalonicenzen 4:15-18). 
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Terugkeer naar de aarde in het koninkrijk der heerlijkheid – duizend jaar leven en 
regeren met Christus, waarvan aan het einde de legerplaats van de heiligen, 
(Openbaringen 20:9; 21:1), veranderd zal worden in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe 
Aarde in overeenstemming met de beloften van God. 
Overgeplaatst – van de ene plaats naar de andere genomen – van de ene wereld 
naar de andere – van een aardse sfeer naar een hemelse sfeer – van een natuurlijke 
wereld naar een geestelijke wereld – van de aarde naar de hemel – van het tijdelijke 
naar de eeuwigheid. 
Vereisten voor de opname: God behagen (Hebreeën 11:5). Bij de dood het zegel van 
de opstanding op u hebben, dat wil zeggen: Absoluut geloof in Jezus Christus als uw 
Redder en Verlosser, (1 Thessalonicenzen 4:14; Hebreeën 11:13). 
De opname van de Gemeente is aan het einde van de Grote verdrukking – niet aan 
het begin! Het vindt plaats aan het einde van de huidige tijdsindeling, bij de komst 
van Jezus Christus. 
 
 
 

Chronologie 
 
 
Van de tijdsrekening van de huidige tijd wordt verondersteld dat die bijna volmaakt is, 
voor zover de wetenschap en de astronomie dit kunnen  ontdekken. Mozes is, of was 
de ontwerper van de huidige kalender, en de tijdsvolgorde van de tijd die nu in 
gebruik is, is de chronologie van de Bijbel. Het is voor de rechtsgeleerden nog altijd 
een rechtsgeldige manier om te zeggen of te schrijven: het jaar van onze Here 1945. 
Er is inderdaad geen andere rechtsgeldige definitie van de tijden en seizoenen. 
Toen de zonde kwam, begon de tijd!. Tijd en zonde lopen in een parallelle koers over 
de tijdperken. Als de zonde vernietigd is, dan zal er geen tijd meer zijn, (Openbaring 
10:6). Dit ogenblik komt aan het einde van de huidige tijdsperiode, en bij de tweede 
komst van de Here Jezus Christus. Het duizend jaar van de regering van Christus en 
Zijn heiligen is een intermezzo tussen het einde van deze tijdsindeling en de komst 
van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, (Openbaring 21:1). 
In het jaar 4000 voor Christus kwam de zonde in de hof van Eden naar Adam en 
Eva, en hier begint het hele Bijbelonderwijs met betrekking tot de verlossing. Duizend 
jaar later, dat wil zeggen 3000 jaar voor Christus , werd Henoch, de zevende vanaf  
Adam, overgeplaatst. De verbonden van verlossing werden 2000 voor Christus 
gesloten met onze vader Abraham, en duizend jaar later werd de profeet Elia 
overgeplaatst, en de tempel van Salomo werd 1000 voor Christus gebouwd. Toen 
kwam het jaar 1 na Christus en de geboorte cirkelt omstreeks deze datum, de 
zalving, de bediening, de dood, en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. 
Duizend jaar later kwamen de Middeleeuwen, waarin vele miljoenen zielen stierven 
vanwege hun geloof in God, en in de Here Jezus Christus, 1000 A.D. Volgens onze 
huidige kalender leven wij nu in het jaar 1945. Het is bekend dat er een fout is van 
acht jaar in onze tijdsberekening van de tijden en als we acht jaar toevoegen aan 
1945 dan krijgen we het jaar 1953. De “reiniging van het heiligdom”, (Daniël 8:14), 
moet volgens het rooster 1965 zijn, of daaromtrent, en de reiniging van het heiligdom 
is de vervolmaking van de Gemeente, en een noodzakelijke inleiding in de bruiloft 
van het Lam, (Mattheüs 25:1-10). 
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Openbaring 12 laat de volmaakte Gemeente zien bekleed met haar hemelse kleding, 
en als een getrouwde vrouw gaat ze door haar geboorteweeën, en is gereed om te 
baren. De mannelijke zoon wordt geboren en voor God en Zijn troon weggerukt. De 
oorlog begint in de hemelen, satan wordt uitgeworpen, de antichrist wordt 
geopenbaard als de heerser van de hele wereld, (Openbaring 13). De periode sluit 
met de slag van de oordelen en de heerlijke komst van de Here Jezus Christus met 
Zijn bruid, de Gemeente, 2000 A.D. 
Dit moet allemaal gaan gebeuren tegen het jaar 1992, kort na de komst van de 120 
jubeljaren, en het einde van het huidige tijdsindeling, 6000 jaar vanaf de zondeval. 
Hierop volgt de komst van de duizendjarige regeerperiode van de Here Jezus 
Christus, dat zich uitstrekt tot het jaar 3000 A.D. Daarna de Eeuwigheid! 
 
 
 

De Drie Feesten van Israël 
 
Het Paasfeest, (Exodus 12:1-11). Het eerste feest van het jaar. God heeft dit 
verordend zodat geheel Israël het bloed zou kunnen aanraken en onder de kracht 
van zijn verzoening zou kunnen komen. 
Het Paaslam – een symbool van Jezus Christus als het Lam van God dat de zonde 
der wereld wegneemt, (Johannes 1:29). Het symboliseert de kruisiging van de Here 
Jezus Christus, (Mattheüs 27:35). Redding en bescherming door het bloed. 
Alle mannen moesten voor de Here verschijnen en aan het feest deelnemen. 
(Exodus 23:17). 
Dit was het begin van de maanden, (Exodus 12:2). En iedereen begon onder de 
besprenkeling van bloed te komen (Leviticus 17:11; Hebreeën 9:13-14). Onder de 
wet of onder Gods genade begint iedereen zijn omgang met God door het bloed. Het 
lam moest hun voedsel zijn, iedereen moest het lichaam van het geslachte lam eten, 
(Exodus 12:11). Jezus Christus was het Brood des levens, (Johannes 6:48; 1 
Corinthiërs 5:7-8). Ze moesten het eten, terwijl ze volledig gekleed en gereed voor 
hun reis waren, (Exodus 12:11). Het Paasfeest werd op de 14e Nisan gehouden. Op 
deze datum en dag stierf Jezus op het kruis van Golgotha vijftien honderd jaar na de 
instelling van het Paasfeest.  
Het bloed moest voor hen een “teken” zijn, dat wil zeggen, het teken van het 
verbond. “Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbij gaan” (Exodus 12:13). Het bloed der 
verzoening is nog steeds het “teken” van het “bloedverbond” en van de acceptatie 
van de zondaar door God. 
Van het lam mocht geen bot gebroken worden, (Exodus 12:46). Want de vervulling 
van het antitype vinden we in Johannes 19:36. Het bloed van het lam werd op de 
bovendorpel en de deurposten gestreken, (Exodus 12:22). En Jezus Christus is de 
Reddingsdeur tijdens het gehele tijdperk van het Evangelie, (Johannes 10:9). 
Met betrekking tot de vraag over de verzoening voor de zonde zal God niets anders 
dan het kostbare bloed van Zijn Zoon, Jezus, erkennen. 
Het lam werd op de 10e dag van de maand uit de kudde genomen en verborgen  
gehouden tot de avond van de vierde dag, en moest dan geslacht worden door de 
gehele gemeente der vergadering van Israël, (Exodus 12:3-14). Jezus Christus 
kwam Jeruzalem binnen op de 10e dag van de eerste maand en werd op de 14e dag 
van dezelfde maand gekruisigd, heel Israël riep om Zijn dood, (Johannes 19:15). 
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Jezus werd in zijn verzoenend werk niet geopenbaard als het “Lam van God”, totdat 
de Here vier dagen in de eeuwigheid had doorgebracht. Vier dagen van de Here zijn 
als vierduizend jaren in tijd, bij het verstrijken van de periode waarin Jezus gekruisigd 
werd. Zo werd de Schrift vervuld! 
 
 

Pinksteren 
 
Het Pinksterfeest werd gevierd bij het geven van de Wet op de berg Sinaï, (Exodus 
20:1-17). 
Net als bij het Paasfeest moesten alle mannen voor God verschijnen. Bij het eerste 
Pinksterfeest gaf Jehova hen de wet op de stenen tafelen. Bij het grote antitypische 
Pinksteren gaf de Here hen de gave van de Heilige Geest, en schreef Gods wet in 
hun harten, (Handelingen 2:1-13). 
Het Paasfeest komt samen in het feest der Weken ofwel Pinksteren. Dit laat in een 
typerende zin zien dat er geen ruimte zit tussen de ervaring van het Evangelie, die 
het hart reinigt en de ontvangst van de gave (doop) van de Heilige Geest. De 
wedergeboorte zou in elk geval gevolgd moeten worden door de doop met de Heilige 
Geest. Het opofferende werk van Jezus Christus werd naar zijn hoogtepunt gebracht 
in de Gave van de Heilige geest, (Handelingen 2:38). 
De aparte bijzonderheid van het Pinksterfeest onder de wet, was het – aan de Heer – 
aanbieden van de twee beweegbroden. Deze twee beweegbroden staan symbolisch 
voor Christus en Zijn Gemeente, (Leviticus 23:17). De antityperende betekenis van 
deze offerande wordt gevonden in de uitstorting van de Heilige Geest op de 
Pinksterdag, (Handelingen 2:1-13), toen Christus aan de Gemeente geopenbaard 
werd in de volheid van Zijn heerlijkheid.  
Terwijl de priesters de twee beweegbroden met Pinksteren offerden in de Tempel, 
kwam de Heilige Geest op de wachtende discipelen “als een geweldig ruisende wind” 
en werden de 120 met de Geest vervuld! 
Pinksteren was vijftig dagen na Pasen. Pinksteren betekent vijftig.  De twee 
beweegbroden werden beschouwd als het allerheiligste. Ze werden gemaakt van het 
eerst gerijpte graan van het land. 
Aan het einde van het Pinksterfeest brachten de mensen hun vrijwillige offers, en de 
arme, en de kreupele, en de weifelaar, en de blinde, de vreemdeling en de Leviet 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan het feest. Ze kwamen als welkome 
gasten van de Here!. De Pinksterervaring is voor een ieder die het wil te ontvangen. 
Iedereen is uitgenodigd op het feest, (Mattheüs 22:3-9). De Spade regen is aan het 
vallen en de apostolische kracht is hersteld. “Maar gij zult met den Heiligen Geest 
gedoopt worden, niet lang na deze dagen”. “Maar gij zult ontvangen de kracht des 
Heiligen Geestes, Die over u komen zal”, (Handelingen 1:5-8).  
Het getal zeven komt in dit feest voor: “Je zult tellen tot na den zevenden sabbat”. 
(Leviticus 23:11-16). 
 
 

Het Loofhuttenfeest 
 
Zoals het Paasfeest de afschaduwing was van de kruisiging van Jezus Christus, en 
het Pinksterfeest dat van de gave van de Heilige Geest, zo staat het Loofhuttenfeest 
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voor het einde van deze huidige tijdsindeling, en de tweede komst van de Here 
Jezus Christus. 
Het Loofhuttenfeest – was het meest vreugdevol van alle feesten. Het was in de tijd 
van het jaar dat de harten van de mensen van nature gevuld waren met 
dankbaarheid en verwachting. Alle gewassen waren geoogst, alle vruchten waren 
verzameld, de oogsten waren lang voorbij, en het land wachtte alleen nog op de 
komst van de late regen om het voor te bereiden voor een nieuwe opdracht. 
De antityperende fase van dit feest heeft een geweldige betekenis van de huidige 
uitstorting van de Heilige Geest. De Spade Regens vallen NU! Spoedig zal het werk 
van de Gemeente achter de rug zijn. 
Dit feest is typerend en profetisch voor de tweede komst van de Here, en het 
verzamelen van alle heiligen tot Hem. Het wordt het feest der inzameling genoemd, 
(Exodus 23:16). Er is geen feest dat zo belangrijk is als dit, en geen een is er zo rijk 
in de profetische afschaduwing. 
De mensen woonden in tenten die van boomtakken gemaakt waren, (Leviticus 
23:42). Deze wereld is niet ons thuis. Gode zij dank! 
De 1e dag van de zevende maand moest het feest der trompetten heten, (Leviticus 
23:24). De 10e dag van dezelfde maand was de grote verzoendag (de reiniging van 
het Heiligdom), (Leviticus 23:27). Terwijl de 15e dag van de 7e maand het 
Loofhuttenfeest was, (Leviticus 23:41). Het moest een vreugdevolle viering zijn. 
In Israël schijnt de zevende maand net zo heilig te zijn als de zevende dag, ofwel 
sabbat. Beiden stonden symbolisch voor de zevende dag van de Heer, dat wil 
zeggen: het duizendjarig rijk. 
Op dit feest was de plechtigheid van de “uitstorting van de wateren”. De grote dag 
van dat feest, (Johannes 7:37-39). Symboliek van de uitstorting van de gezegende 
Heilige Geest. Het water werd gestort aan de voet van het altaar. Het werd door de 
priesters van de poel van Siloam gebracht en ze werden begeleid door een menigte 
aanbidders, en het water werd in de tempel uitgestort. 
Terwijl het water werd uitgestort liepen de priesters om het grote altaar heen, en op 
de zevende dag liepen ze zeven maal erom heen ter herinnering aan de “muren van 
Jericho”, en zo duiden ze aan dat de muren van het heidendom in het laatste einde 
van de tijdsindeling zouden moeten vallen. 
“Met vreugde zult gij water scheppen uit de fonteinen des heils”, (Jesaja 12). Het 
water werd door de Waterpoort de Tempel binnen gebracht. 
 
 

De Rots 
 
In de Schrift staan de symbolen van de Rots vol met geestelijke waarheden. De Here 
is onze Rots, was de voortdurende roep van Israël. Al deze kennis vindt zijn 
oorsprong in de ervaringen, die hun vader Jakob had, toen hij vluchtte voor het 
aangezicht van zijn broer Esau, (Genesis 28:10-22).  
Toen Jakob in de stad Luz kwam, verbleef hij de hele nacht in de steengroeve en 
nam en steen, of Rots, die hij als hoofdkussen gebruikte. Toen hij sliep kwam de 
Heer naar Jakob in een droomvisioen en Hij liet hem die gouden ladder zien en 
helemaal bovenaan stond de Here en Die bevestigde hem alle zegeningen van het 
eerste geboorterecht, die hij van zijn vader Izaak ontvangen had.  
Toen Jakob wakker werd, zei hij: “Wat is deze plaats vreselijk, de Here was met 
zekerheid in deze plaats en ik wist het niet”, en Jakob nam de steen, of de Rots, die 
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hij als hoofdkussen gebruikt had en stelde het nu op als een pilaar, of altaar en goot 
er olie op en die plaats noemde hij Bethel, het Huis van God. “En deze steen, of 
Rots, die ik tot een pilaar of een altaar gezet heb, zal Gods huis zijn en van alles dat 
U mij zult geven, zal ik zeker een tiende aan U geven”. 
Vanaf die tijd heeft de Steen Jakob nooit verlaten; hij was te kostbaar; hij was het 
altaar van de Here geworden. In Genesis 49:24 zegende de aartsvader de stammen, 
en toen hij bij Jozef kwam, zei hij: (daarvan is hij een herder, een steen Israëls). De 
Steen van Israël was die Rots, die hij gebruikt had. Eerst als een hoofdkussen en 
daarna als een altaar, dat hij gezalfd had met olie, de eerste zalving die in de Bijbel 
geregistreerd staat. De Rots werd een titel gegeven, die van Herder en werd 
toevertrouwd aan de zorg van het huis van Jozef, de zeer geliefde zoon van Jakob.  
Dit is die Rots die Israël voor een periode van veertig jaar volgde door de 
verschrikkelijke woeste woestijn. Hij werd door Mozes geslagen en het levende water 
stroomde eruit om de miljoenen dorstigen van Israël te bevredigen. De geslagen 
Rotssteen, (Exodus 17:6). 
Na het slaan op de steenrots stroomde het water eruit en een poos later toen Israël 
weer tegen Mozes rebelleerde, zei Mozes in zijn boosheid: “Hoort toch, gij 
wederspannigen, zullen wij water voor ulieden uit deze steenrots hervoorbrengen, en 
hij sloeg de steenrots tweemaal”, (Numeri 20:10).  De Here riep Mozes onmiddellijk 
een halt toe vanwege deze schending, en zei: “Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, 
dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gijlieden deze 
gemeente niet inbrengen in het land , hetwelk Ik hun gegeven heb” (12e vers). 
En bij dit alles worden we herinnerd aan de woorden van de apostel Paulus in 1 
Corinthiërs 10:4, waar hij sprak over de kinderen van Israël in de woestijn. Hij zei: 
“Want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was 
Christus”. Er is niet veel kans op een vergissing hier.  
Mozes werd in de kloof van de steenrots geplaatst, toen de Here God voorbij ging, 
(Exodus 33: 21, 22). Mozes moest tot de rots spreken, alsof hij tot een mens sprak! 
(Numeri 20:8), dat wil zeggen tot God. De steen die Jakob nam als hoofdkussen, was 
een steen die verworpen was geweest door de bouwlieden van Luz. “De steen, dien 
de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden” (Psalmen 
118:22).  
“En op deze Petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen 
dezelve niet overweldigen”, (Mattheüs 16:18). Jezus Christus is de Rots! Hij zal dat 
grote wereldbeeld aan zijn voeten slaan en het tot poeder vermalen, (Daniël 2:34-
35). Bouw uw geestelijk Huis op de ROTS. 
Mattheüs 16:13-20. Jezus Christus is de Rots van God, en de Rots van onze 
verlossing. De Rots wordt in de Schrift gebruikt als een plaats van kracht – als een 
toevluchtsoord – als een schuilplaats. 
Mozes in de rots, (Exodus 33:21-22). De plaats van de openbaring! 
Water uit de rots, (Exodus 17:6). Levende wateren. 
Tot de rots spreken, (Numeri 20:8). Tot God spreken.  
Honing uit de rots, (Psalmen 81:17; Deuteronomium 32:13).  
Er is behoefte aan een Rots tot redding in deze laatste dagen. 
Zoals de golven op de rotsen breken in onstuimige stuifwolken, zo zal elke 
tegenovergestelde zaak zichzelf in stukken breken op de rots van het Woord van 
God. 
De openbaring van Jezus als de Zoon van God en de Redder van de wereld, is de 
Rots waarop de Gemeente gebouwd is, en de Rots waarop alle geloof gevestigd is. 
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Bouw uw huis op een rots, (Mattheüs 7:24). 
De mensheid heeft een schuilplaats nodig in tijden van nood; in ziekte; in dood. 
De Steen – de Rots – die de bouwlieden verwierpen. 
De Steen die zonder handen uit de berg gehakt is, Jezus Christus. 
 
 

Het bloed der verzoening 
 
Echte verzoening, of vergeving van zonden kan alleen bereikt worden door 
offerbloed. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving der zonden”, (Hebreeën 
9:22). Een blik in de concordantie bij het onderwerp bloedverzoening zal voldoende 
zijn om iedereen, die een onbevangen gedachte over dit onderwerp heeft, te 
overtuigen. 
“Er is vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis”, (Colossenzen1:20; 1:14). We zijn 
nabij God geworden door het bloed van Christus, (Efeziërs 1:7; 2:13). De eerste 
verzoening werd gedaan op het moment dat de zonde in Adam en Eva kwam, een 
lam werd geslacht, zijn bloed gesprenkeld, en van de huiden maakte God een 
bedekking, en het woord verzoening betekent bedekken. 
Er werd bloedverzoening gedaan voor Abraham, en voor het volk van Israël door het 
ritueel van de besnijdenis, (Genesis 17:9-14).  In Genesis 15:9-14 stort de Here Zijn 
bloed uit door de vastgestelde offers. 
Het grote markante Oud Testamentische symbool van de verzoening voor de zonden 
tot redding wordt gevonden in het offeren van Izaak, de eniggeboren zoon van 
Abraham, (Genesis 22:1-14). Het volgende symbool waarin het bloed gemaakt werd 
tot een volmaakt teken is dat van het Paaslam, (Exodus 12:1-14). 
Het leven van het vlees zit in het bloed, en gedurende vijftien eeuwen werd Israël in 
haar zonde bedekt door het bloed van de typerende offers totdat de tijd kwam voor 
het offer van het bloed van de eniggeboren Zoon van God, Jezus, dat voor eens en 
voor altijd was, en deze verzoening werd gedaan toen Jezus op het kruis van 
Golgotha stierf, (Johannes 19:16-18). De uiteindelijke openbaring van de kracht van 
het bloed bij het overwinnen over de zonde en over satan wordt gevonden in 
Openbaring 12:11). De bloedverzoening is de voornaamste leer van de Schrift, en 
het meest uitgelezen van alle Goddelijke uitspraken, die aan de Gemeente 
toevertrouwd werden. 
Volg elke studie verder op de kaart voor uitvoerigere details. 
 
 

De Geest der belofte 
 
De Geest der belofte is de gezegende Heilige Geest van God. Hij werd aan de Here 
Jezus Christus beloofd als de gave van de Vader bij de voltooiing van Zijn 
verzoening, die Hij volbracht op het kruis van Golgotha, (Johannes 7:37-39), en door 
de Vader aan Hem verleend, nadat Jezus weer opgestegen was naar de heerlijke 
wereld van God, (Handelingen 2:33). 
De gave van de Geest der belofte werd door de Vader aan Jezus gegeven, zodat Hij 
op Zijn beurt de Geest op alle vlees zou kunnen uitstorten, inclusief op u en op mij. 
Hij wordt de Geest der belofte genoemd, omdat Hij ook in staat is om elke belofte te 
vervullen, die vervat is in het Woord van God, en de vervullingen van de beloften in 
onze levens openbaar maakt. Laat de lezer er zeker van zijn dat hij zijn speciale deel 
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krijgt. Bestudeer de kaart voor de plaatsen van de uitstorting van de Geest in de 
vroege en de spade regen. 
 
 

Het Brood van Zijn aanwezigheid 
 
Het toonbrood wordt eigenlijk vertaald met “Het brood van zijn aanwezigheid”. Dit is 
letterlijk wat het woord toonbrood betekent. Het brood van de aanwezigheid van God 
in het midden van zijn volk. Het werd door Mozes, de wetgever, bevolen in Exodus 
25:30, en kon alleen door het priesterschap gegeten worden, nadat het zeven dagen 
voor de Heer op de tafel in het Allerheiligste gelegen had.  
Het was het symbool van de Godheid als hun voedsel verschaffing. Het toonbrood 
was een herinnering aan het Manna, dat gedurende de veertig jaar van hun tocht 
door de woestijn uit de hemel viel, en een schaduwbeeld van het Brood des levens, 
dat uit de hemel kwam, waarvan de mens kan eten en niet hoeft te sterven, 
(Johannes 6:1-71).  
Dit symbool vindt zijn volste uitdrukking, zijn complete openbaring in de verordening 
van het laatste Avondmaal van de Heer. De bedieningen van het Brood en de Wijn in 
de ware Gemeente van God.  “De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle 
Woord , dat door den mond Gods uitgaat”. 
 
 

De Ark van Zijn verbond 
 
In de ark van het Verbond wordt een van de meest prachtige typebeelden van de 
Godheid lichamelijk geopenbaard, en met de Godheid lichamelijk bedoelen we God, 
die geopenbaard is als de Vader, en de Zoon en de gezegende Heilige Geest. De 
ark van het verbond was een houten kist die met goud bedekt was, en zijn 
gedetailleerde afmetingen worden in Exodus in de hoofdstukken 25 tot 40 gevonden. 
Het deksel van de ark was van massief goud met de cherubim der heerlijkheid op elk 
einde. Op het deksel, die het verzoendeksel genoemd werd, werd een keer per jaar  
door de Hogepriester het bloed der verzoening gesprenkeld, op de Grote 
Verzoendag, op de 10e dag van de zevende maand. 
Het verzoendeksel met de cherubim der heerlijkheid op elk einde is het symbool van 
de volheid van de Godheid als Vader, Zoon en Heilige Geest; het verzoendeksel als 
de Redder, Jezus; de cherubim als symboliek van de Vader, en de Gezegende 
Heilige Geest. In de ark werden de stenen tafelen gevonden, waarop de wet van God 
geschreven was: de vurige wet van de Vader, de gouden kruik met manna, Jezus, 
het Brood des levens, en de staf van Aäron, die uitbotte en bloeide en volledig rijp 
geworden fruit droeg, het symbool van de Heilige Geest, (Hebreeën 9:4). 
Het was de mens niet toegestaan om een blik op de ark te werpen; dit was 
voorbehouden aan de Hogepriester. De mens mocht de ark evenmin aanraken, want 
de Aanwezigheid van God was daar in al Zijn brandende heerlijkheid. Tussen de 
cherubim der heerlijkheid scheen de Sjechina Heerlijkheid naar beneden op de 
donkerrode bloeddruppels van het offerbloed. Tussen de cherubim der heerlijkheid 
en boven het met bloed besprenkelde verzoendeksel besprak de stem van Jehova 
met Mozes en Aäron alle dingen waar ze op moesten letten en die ze moesten doen. 
De rustplaats van de Ark van het Verbond was achter de voorhang, in het Heilige der 
Heiligen. Het was zelfs het priesterschap verboden om het heiligste binnen te gaan, 
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behalve een keer per jaar op de Grote Verzoendag. Dit was inderdaad het heiligdom 
van God en de woonplaats van de Allerhoogste, zolang Israël met God wandelde. 
De Ark van het Verbond verdween in de tijd van de vernietiging van Jeruzalem en 
van de tempel, wat ongeveer zeshonderd jaar was voordat Jezus kwam. Er wordt 
verondersteld dat hij verborgen is in een van de ondergrondse gangen onder de berg 
Sion en zal ongetwijfeld tevoorschijn komen in de laatste dagen, en voor de komst 
van Jezus. Een schitterende voorstelling van de volheid van de Godheid. 
 
 

Israël en Juda 
 

De scepter en het eerstgeboorterecht 
 
De scepter zal van Juda niet wijken, (Genesis 49:10). “Want Juda werd machtig 
onder zijn broederen, en die tot een voorganger was, was uit hem; doch de 
eerstgeboorte was van Jozef”, (1 Kronieken 5:2). 
De zegeningen van de scepter behoren bij het koningschap van Israël. De 
Koninklijke lijn loopt via Juda. 
De zegen van het eerstgeboorterecht werd aan de eerstgeborene gegeven. Het recht 
van Esau om zijn eerstgeboorterecht te verkopen is nooit in twijfel getrokken. Maar 
wel zijn wijsheid om dit te doen. 
Ruben was de volgende erfgenaam van het eerstgeboorterecht. De broers van Jozef 
zaten voor hem in overeenstemming met hun geboorterecht … en de mannen 
verwonderden zich! (Genesis 43:33; 1 Kronieken 5:1-3).  
De verwekking en geboorte van Jakob en Esau was een bovennatuurlijke werking. 
Een wit en een rossig kind, blank en Arabisch, (Genesis 25:21,25).. 
De adoptie van Efraïm en Manasse, (Genesis 48:5). Het teken van het kruis. Efraïm 
en Manasse groeiden samen tot een menigte op aarde. Toen de scheiding, (Genesis 
48:19,20). 
De doorslaggevende test van God en zijn Woord moet altijd liggen in de manier 
waarop Hij de beloften van het verbond vervuld heeft. 
Het houdt ook een geloofstest in. “Door het geloof heeft Jakob, stervende, een 
iegelijk der zonen van Jozef gezegend” (Hebreeën 11:21).  
 
 

De scheiding 
 
De afgoderij van koning Salomo, en de bekendmaking van de Here om het koninkrijk 
van hem te scheuren, (1 Koningen 11:11-13). 
Jerobeam, de eerste koning van Israël, (1 Koningen 11:28-37; 12:20-24). 
Dus de scepter familie en de eerstgeboorterecht familie werden het hoofd van een 
gescheiden en apart volk , of gewoon Juda en Jozef.  
God kondigt aan dat Hij het tien stammen rijk van Israël zal uitroeien en uitdrijven 
vanwege hun zonden en afgoderij, (1 koningen 14:15-16). 
Israël en Juda, (1 Koningen14:20-15:9). 
Het huis van Israël en het huis van Juda, (Jeremia 13:11; 30:3-4; 32:30; 33:7;14). 
Om de Joden uit de hand van Israël te redden, (2 Koningen16:5-7,1,2,5,7).  
De eerste keer dat het woord Joden in de bijbel gebruikt wordt, is in de periode dat 
Israël en Juda in oorlog waren! 
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De naam Joden werd gegeven aan diegenen die in Judea woonden, ofwel het 
Jodendom. De naam Jood is ontleend aan Juda. 
“En Ik zal Mijn groten Naam heiligen … en de heidenen zullen weten , dat Ik de 
HEERE ben, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn … en zal u uit al de landen 
vergaderen, en Ik zal u in uw land brengen”, (Ezechiël 36:19-25). 
De verstrooiden zijn de tien stammen, (Zefanja 3:10; Johannes 7:32-35). “Zal Hij tot 
de verstrooide Grieken gaan?” 
Jezus kwam naar Zijn eigen stamhuis, dat wil zeggen: Juda. Maar de Zijnen hebben 
Hem niet aangenomen, en Hij zei tegen hen; “Ziet, uw huis wordt u woest gelaten”. 
Het is niet alleen een kwestie van de verloren tien stammen, het is een kwestie van 
het verloren eerstgeboorterecht. De Joden zijn nooit verloren geweest! Verstrooid en 
geplunderd, en gestraft, maar nooit verloren! 
Het verbond met David met betrekking tot een eeuwige troon. De genade van God 
wordt niet weggenomen, toch zou hij gekastijd moeten worden met de roede van 
mensen, maar zijn troon zou voor eeuwig duren, (2 Samuël 7:12,16,18). 
Er zal steeds een man op de troon van David zitten, (1 Koningen 8:20-25). 
Het verbond met zout is een eeuwigdurend verbond, (Numeri 18:19). 
“Want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt” (Psalmen 
138:2). 
 
 

De Verbonden 
 
Genesis 3:15 vormt het meest uitgebreide verbond dat God kan sluiten, in die zin dat 
het alle tijden van de mensheid omvat, en alles tot stand brengt wat God ooit van 
plan was om voor de verlossing van de mens te doen. De algehele voltooiing wordt 
bereikt aan het eind van de huidige tijdsindeling, als de harde klap aan satan wordt 
toegebracht, (Openbaring 12:9), en hij wordt gebonden en uitgeworpen in de afgrond 
van de hel bij de tweede komst van de Here Jezus Christus, (Openbaring 20:1-3). De 
schriftteksten in het Boek Openbaring zijn de vervulling van de Beloften van Genesis 
3:15. 
Het verbond met Noach werd na de zondvloed gesloten. God zou de mensheid nooit 
meer door een overstroming vernietigen, (Genesis 6:18, 9:9,11-12). En de 
Regenboog was het hemelse bewijs van Gods verbond met Noach. Het was een 
eeuwigdurend verbond (Genesis 9:16) en zal nooit verbroken worden. 
Het verbond met Abraham (Genesis 15:18) was een eeuwigdurend verbond tot 
redding en werd eerst verzegeld in het bloed van de dieroffers, (Genesis 15:9-12).  
Daarna in het symbolische offer van zijn eniggeboren zoon Izaak (Genesis 22:1-19), 
en uiteindelijk verzegeld in het kostbare bloed van de Here Jezus Christus, 
(Johannes 19:17-18). Het verbond van verlossing dat oorspronkelijk met Abraham 
gesloten werd, zal voortdurend van kracht zijn tot het einde van de tijden der 
heidenen, dat wil zeggen, het begin van de grot verdrukking. 
De verbondswet werd met Israël gesloten door de bedieningen van Mozes, de 
wetgever, 430 jaar na de genadeverbonden die God met Abraham gesloten had, 
(Galaten 3:17-18), en werd gegeven als een schoolmeester om hen over Christus te 
leren, (Exodus 34:10-28). De wet werd door Mozes gegeven, maar genade en 
waarheid kwamen door Jezus Christus, (Johannes 1:17). 
Het verbond met David: “Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; ik heb 
Mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw 
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troon opbouwen van geslacht tot geslacht” (Psalmen 89:4-5). Het verbond met David 
is het verbond met de Messias, als de uiteindelijke heerser van de wereld. 
Het nieuwe verbond van een rein hart, (Jeremia 31:31-34). Jezus de bemiddelaar 
van het Nieuwe Verbond, (Hebreeën 12:24).”Dit is het nieuwe verbond in Mijn bloed” 
(Mattheüs 26:26-29). Zijn hoogste uiting, en zekere vervulling wordt gevonden in de 
Heilige Gemeenschap van het Brood en de Wijn. Dit zijn de bestanddelen van het 
verbond. 
 
 

Bloedverbond 
 
De eerst vermelde verwijzing naar een bloedverbond of bloedverzoening in onze 
Bijbel, wordt gevonden in de registratie van Genesis 3:21 en in het offer van het Lam 
van Abel, (Genesis 4:2-5).  
Abel strekte zich uit naar God boven het lichaam van het geslachte lam, en onder de 
bescherming van het bloed. 
De eerste handeling van Noach bij het verlaten van de ark was om de gemeenschap 
met God te herstellen door het bloedoffer en het verbond, (Genesis 8:20-22). Vanaf 
dit moment wordt verkondigd dat het bloed het leven is. “Doch het vlees met zijn ziel, 
dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen 
eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, 
van de hand eens iegelijken zijn broeders zal Ik de ziel des mensen eisen, (Genesis 
9:4-5). 
Abraham wordt de vriend van God genoemd. Die vriendschap werd bewezen door 
het symbool van de besnijdenis, (2 Kronieken 20:7; Jesaja 41:8; Jakobus 2:23). Het 
verbond der besnijdenis, (Genesis 17:2-13). 
Het verzuimen van het ritueel van dit verbond in het geval van de kinderen van 
Mozes bracht zijn leven in gevaar, (Exodus 4:20-26). Als kind van het verbond had hij 
zelf verzuimd om zijn eerst geboren zoon onder de voorwaarden van het 
bloedverbond te brengen. 
Het bloedverbond werd getoetst in de offerande van Izaak door zijn vader Abraham. 
In het oorspronkelijke verbond gaf Abraham zijn bloed. In het offer van Pesach gaf 
God symbolisch Zijn bloed, totdat de volheid der tijd gekomen zou zijn voor het 
offeren van Zijn Zoon, Jezus Christus. 
Het bloed zal voor u een teken zijn. Dat is een teken van het verbond, (Exodus 
12:13). 
Het bloedverbond werd ook bezegeld op de berg Sinaï, (Exodus 24:3-6). De helft van 
het bloed kwam van ingestelde offers, en was veelbetekenend voor De Here God. De 
andere helft – die uit dezelfde bron komt, was veelbetekenend voor Israël. Beide 
delen komen van een gemeenschappelijke plaatsvervanger, of offerande. 
Het doden van het offer gebeurde met de bedoeling om het bloed te waarborgen 
voor het doel om te besprenkelen, zodat de besprenkelde rein en schoon kon zijn. 
De dood was essentieel voor het waarborgen van het bloed der verzoening, maar als 
het eenmaal zeker gesteld was betekende het leven voor de zondaar. 
Daarom was het voor Christus noodzakelijk om te sterven, zodat het bloed zeker 
gesteld kon worden voor de bezegeling van het Eeuwigdurend Verbond, (Johannes 
19:34). Want hij kwam het Allerheiligste binnen “door Zijn eigen bloed”,(Hebreeën 
9:11-15). 
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Het bloed in de verzoening – “Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb 
Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het 
bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen”, (Leviticus 17:11). 
De drievoudige toepassing van het bloed, in de reiniging van de melaatse – 
(Leviticus 14:14). “En de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen, hetwelk 
de priester doen zal op het lapje van het rechteroor desgenen, die te reinigen is, en 
op den duim zijner rechterhand, en op den groten teen zijns rechtervoets”. 
Verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het bloed van het verbond – “Want dit is 
Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments”, (Mattheüs 26:28). “Die Mijn vlees 
eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven”, (Johannes 6:54-56). 
Het verbond van het bloed in de gemeenschappelijke dienst – “De drinkbeker der 
dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des 
bloeds van Christus?”, (1 Corinthiërs 10:16). 
“Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal 
schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren”, (1 Corinthiërs 11:27). 
Zonder de storting van bloed is er geen kwijtschelding van de zonde”, (Hebreeën 
9:22). 
Ingaan in het “heiligdom” door het bloed van Jezus, (Hebreeën 10:19). 
Het bloed dat spreekt – (Hebreeën 12:24). “En dat Hij door Hem vrede gemaakt 
hebbende door het bloed Zijn kruises”, (Colossenzen 1 20). 
“Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”, (1 Johannes 
1:7). 
De getuige van het bloed – (1 Johannes 5:8). Verlossing door het kostbaar bloed van 
Jezus Christus, (Openbaring 5:9). 
Het bloed roept om de wraak van God – (Openbaring 6:10). De maan wordt als bloed 
– (Openbaring 6:12).  
De overwinning van het bloed – “en zij hebben hem overwonnen door het bloed des 
Lams”, (Openbaring 12:11). 
Het bloed van het oordeel – “Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd 
was”, (Openbaring 19:13). 
 
 

Dit is mijn lichaam 
 
“En als ze aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf 
het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn Lichaam. En hij nam den 
drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit; want 
dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
wordt, tot vergeving der zonden”, (Mattheüs 26:26-28). 
Dit onderwijs van Jezus werd ingeleid door het wonder van de broden en de vissen, 
een echte demonstratie van zijn machtige waarheid, (Johannes 6:1-13). Ik ben het 
Brood des levens, (Johannes 6:35). Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel 
nederdaalt, (vers 33). Ik ben het levende Brood, zo iemand van dit Brood eet, die zal 
in der eeuwigheid leven, (vz. 51-58).  
“Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven”, (vers 54). 
Het verschil tussen het Manna en het ware Brood des levens wordt verklaard in 
Johannes 6:49-50. De schitterende diepte van de leer wordt geopenbaard in 
Johannes 6:60, 66, 67. 
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“Geestelijke spijs en geestelijke drank”, (1 Corinthiërs 10:3-4). Het brood dat wij 
breken … de gemeenschap van het lichaam van Christus. De drinkbeker der 
dankzegging … de gemeenschap van het lichaam van Christus, (1 Corinthiërs 
10:16). Ik spreek als tot wijze mensen, bestudeer dit onderwerp zorgvuldig en onder 
gebed. 
Aanwijzing voor deelname, (1 Corinthiërs 11;24-34). Het waardig deelnemen is het 
eten en drinken in absoluut vertrouwen, en geloven dat het offer op het kruis in staat 
is om elke menselijke en geestelijke nood op te vangen, en in staat om elke 
menselijke ziekte te genezen! De eerste waarneming van deze verordening was bij 
de overwinning van Abraham, (Genesis 14:17-21). Bestuurd door Melchisedek – 
Jezus Christus, (Hebreeën 7:1-10). Overdenk de tienden in verband met het lichaam 
en het bloed! “Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen”, (Exodus 16;4). We 
leven op de 6e dag, de dag van de dubbele portie, (Exodus 16:29). Genezing in het 
Brood, (Exodus 23:25), omdat het ’t Brood van Zijn Aanwezigheid is! 
Het voeden van de profeet Elia, die in de kracht van dat brood 40 dagen en 40 
nachten op reis ging, (1 Koningen 19:4-8). Het meel van de kruik zal niet verteerd 
worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, (1 Koningen 17:14). De 
onverwoestbare krachten van de Geest van God.  
Brood en wijn – de symbolen van het verbond. Bewijs van de verzoening. Het 
volmaakte offer. Bedekt alle zonden, alle ziekte, alle demonische bezettingen, alle 
menselijk falen. Zijn krachten en verdiensten zijn vandaag voor ons. Deze 
verordening wordt niet begrepen, en niet gewaardeerd op zijn werkelijke waarde. 
Het is de tafel van de Heer. 
 
 

Het tweeledige offer 
 
Alle offers van de wet hebben een speciale betekenis met betrekking tot de reiniging 
van de zonde, en verzoening met God. 
Ze stonden ook symbolisch voor de komst van het “grotere en volmaaktere offer van 
Jezus Christus”, en op de juiste manier uitgelegd – ook van de Gemeente. 
De tweeledige offers van de wet waren er drie, te weten; - de twee vogels – Genesis 
15:9; Leviticus 1:14; 14:1-7. De wet van de melaatse. Mattheüs 8:4. “Laat uzelf aan 
de priester zien”, Lukas 2:22-24. 
De dode vogel – is Christus. De levende vogel – De Gemeente! 
Deze twee zijn onafscheidelijk samengebonden in dit opmerkelijke offer. 
Twee vogels, ceder hout, scharlaken, hysop. De levende vogel (gedoopt) in het 
bloed en water, en losgelaten in het open veld – symbool van de Gemeente met 
Pinksteren, gewassen in het bloed van Jezus Christus,  en gedoopt in water en in de 
Heilige Geest. 
De boodschap van de Gemeente is een boodschap van water en bloed, (Johannes 
19:34). 
Twee vogels voor de reiniging van de melaatse. Christus en Zijn Gemeente samen 
verenigd in het evangelie van Genezing, en kwijtschelding van zonde, (Markus 2:5-
12; Jakobus 5:14). 
Jezus geneest de melaatsen, (Markus 1:40-44; Lukas 17:11-17). Hij gaf Zijn 
discipelen dezelfde kracht en autoriteit, (Lukas 9:1-6; 10:17-20). 
De Gemeente is het Lichaam van Christus op aarde. Christus – het Hoofd – is in de 
hemelen, (Hebreeën 9:11-12). 
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Geen andere instantie heeft zich zelfs maar geopenbaard als de genezer van de 
melaatsen, behalve Christus en Zijn Gemeente. 
Water en bloed werden in verband gebracht met de volmaakte reiniging. Daarna 
bloed en olie. De olie op het bloed. Het bloed staat voor de reiniging van de zonde, 
de olie – de Heilige geest – voor de zalving. 
De manier van berouw hebben leidt tot het reinigen door het Bloed. De manier van 
heiliging leidt tot de Doop met de Heilige Geest. 
 
 

De twee beweegbroden 
 
(Leviticus 23:17-21). Met Pinksteren, of het feest der eerstelingen, is er een 
bijzondere offerande, die niet door Israël begrepen wordt. 
De broden werden gedesemd. Desem, een symbool van een onvolmaakte dienst, of 
van de menselijke zwakheden. Toch waren ze “Allerheiligst”. 
De Here God heeft altijd als het voedsel onder Zijn volk gewoond. Als Manna! Als het 
Toonbrood (Brood van Zijn Aanwezigheid) in de Tabernakel en in de Tempel. 
Jezus is het Brood des levens, (Johannes 6:35). Jezus voedt een menigte, 
(Johannes 6:1-13; Mattheüs 16-9-10). 
Zoals de mantel van Elia op Elisa viel, zo viel de bediening en kracht van Christus op 
de Gemeente. Op Zijn tijd voedde Jezus de mensen met het Brood des Levens.  
Omdat Hij opvoer wordt de Gemeente op zijn beurt het Brood van God. 
“En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen 
Jizreël verhoren, (Hosea 2:21). 
De twee beweegbroden, geofferd op het feest van Pinksteren, staan symbolisch voor 
Jezus Christus (een Brood) en Zijn met de Geest vervulde Gemeente (Een Brood). 
Bewogen voor de Here op de Pinksterdag. “Want deze zijn niet dronken, gelijk gij 
vermoedt”, (Handelingen 2:15). Het was Gods beweegoffer! 
 
 

De twee geitenbokken 
 
Geofferd op de grote verzoendag, en een deel van het feest der tabernakels, het 
laatste feest van het geestelijk jaar, (Leviticus 16:5-10). 
De twee geitenbokken moesten eender zijn, en eender lijken! Hetzelfde in grootte en 
in waarde! Dus werden ze met zorg uitgekozen om het idee te geven dat deze twee 
gevormde delen van een en hetzelfde offer zijn, dat ze zelfs op dezelfde tijd gekocht 
werden. 
De ene was de geitenbok van de Here, Jezus Christus. De andere was de zondebok 
voor Azazael.  
Er waren twee stukken van scharlaken kleding, de ene was op de hoorn van de 
zondebok, en de andere rond de keel van de geitenbok van de Here! 
Een vogel werd vrijgelaten! Een geitenbok werd vrijgelaten! De woestijn in. Volgens 
de Talmoed is het de gewoonte van de buitenlandse Joden om in ongeduldige 
woorden los te barsten, zodat de zondedrager weg kon gaan. 
De geitenbok werd mee naar de woestijn genomen en dan achteruit over de rots 
geduwd. Voordat hij voor straf over de rots ging werd de vuurrode tong in twee 
stukken opengereten. 
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Christus stierf voor de zonden van de wereld. De Gemeente gaat vrijuit. De 
zondeloze sterft. De zondige gaat vrijuit. 
Azazael – de geest (het kwaad) van de woestijn of de wereld. 
De Gemeente is Gods instrument om Satan en zijn macht te onderwerpen. “In mijn 
naam zult gij duivelen uitdrijven”. 
De Gemeente is ook een zondedrager, het is het Lichaam van Christus op aarde. De 
Gemeente is de zondebok. 
De twee vogels – Christus en Zijn Gemeente. 
De twee beweegbroden – Christus en zijn Gemeente. 
De twee geitenbokken – Christus en Zijn Gemeente. 
De zondebok keek oostwaarts – terwijl de plechtige dienst van de verzoendag verder 
ging! 
De Gemeente kijkt uit naar de komst van haar Heer, die vanuit het Oosten komt. Of 
van de zonsopkomst. “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot 
het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen”. (Mattheüs 
24:27). 
De zonden van het volk werden beleden op de kop van de geitenbok, en hij droeg ze 
naar een onbewoond land. 
 
 

De verzoening 
 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieglijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe”, (Johannes 3:16). Een zondig stervend veroordeeld ras! Een vergevende, 
genadige, Levengevende God. 
Het grootste van de verborgenheden, en het enigste dat het allerbelangrijkste is voor 
het menselijk ras. 
De verzoening van Christus is het fundament en het hart van het christendom. 
Het christendom kan nooit tot een volmaakte openbaring komen in de menselijke 
geest, totdat de verzoening begrepen is, en zonder voorbehoud ontvangen is. 
Het offer van Christus was een tweeledig offer – en heeft zowel betrekking op 
Goddelijke en menselijke dingen – en raken zowel de hemel als de aarde – God en 
de mens – Geestelijk en natuurlijk – verderfelijk en onverderfelijk – sterfelijk en 
onsterfelijk. 
Het menselijk ras wordt beschouwd als een omvangrijk geheel. Zoals in Adam allen 
gestorven zijn, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. 
De Schrift – “Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt”, (Johannes 
1:29). 
“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 
misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”, (Efeziërs 1:7). 
“Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door 
onzen Heere Jezus Christus”, (1 Tessalonicenzen 5:9). 
“Want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen”, (Leviticus 17:11). 
“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor 
ons”, (Galaten 3:13). 
“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der 
zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden”, (1 Petrus 2:24). 
“Gijlieden moet wederom geboren worden”, (Johannes 3;7). 
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“De verzoening voorziet de mens in de verlossing van alle macht en alle gevolgen 
van de zonde – Het voorziet in de verlossing van alle ziekten – voorziet in Goddelijke 
kracht om alle werken van de duivel te vernietigen, waar ze dan ook geopenbaard 
zijn”. 
“Alle macht van Christus (Mattheüs 28:18) werd Hem gegeven, omdat Zijn offer 
geheel voldoende was”. 
De verzoening is het fundament van alle verlossing vanaf het begin der tijden. 
Symbolen van de verzoening in het Oude Testament: 
1. In de hof van Eden. Hij maakte voor hen rokken van vellen, (Genesis 3:21). 
2. Het offer van Abel, (Genesis 4:4). 
3. Het offer van Abraham, (Genesis 15). 
4. Het offeren van Izaak, (Genesis 22:1-19). 
5. De instelling van het Pascha, (Exodus 12:1-14). 
6. De periode van drie dagen en drie nachten door de Heer bepaald, (Genesis 22:4; 
Jozua 1:11). De drie dagen en drie nachten van Jona, (Jona 1:17). 
7. Jesaja, hoofdstuk 53. Alle typeringen voor het kruis en het graf. 
Geeft macht over alle kracht van de vijand, (Lukas 10:19). 
Heersen over de duivel als hij op de aarde geworpen wordt, (Openbaring 12:9). 
“Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”, (Hebreeën 9:22) 
“Het is volbracht”, (Johannes 19:30). 
“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden”, (Johannes 3:14). 
De slang symboliseert satan en alle macht van satan. 
De scharlaken draad van de verzoening loopt door het Woord van God. 
 
 

Wedergeboorte 
 
De eerste drie – Abraham, Izaak en Jakob werden door de Here gekozen als het 
fundament van het aardse zaad van de kinderen van God. Deze drie mannen 
hebben de kenmerken van Godheid, als Vader, Zoon en gezegende Heilige Geest, 
(Genesis, hoofdstuk 15). 
Toen de verbonden gesloten werden met Abraham en Sara, veranderde God hun 
namen: Abram werd Abraham – De vader van een menigte. Sarai werd Sara – de 
moeder van prinsen en koningen. De Naam Jehova wordt in de Hebreeuwse taal 
uitgedrukt door: J.H.V.H. Er zijn geen klanken in de Hebreeuwse taal. Men zal zien 
dat de Here van Zijn eigen naam afnam en in de namen van beiden invoegde. De 
eerste H voegde Hij in de naam van AbraHam, en de laatste H plaatste de Heer aan 
het einde van SaraH, en maakte hen zo deelnemers aan Zijn eigen natuur! 
Zo werden zij een afgescheiden en bijzonder volk. Uit deze drie spruiten alle rassen 
van Israël. Al het aardse zaad. Bij de aankondiging van de komst van een zoon, 
Izaak, lachte Abraham, (Genesis 17); en Sara lachte, (Genesis 18:12), daarom is zijn 
naam Izaak – gelach. 
Het begin van het Nieuwe Testament – onder het Nieuwe verbond was er een nieuw 
begin, geen oplappen van het oude, noch het doen van nieuwe wijn in oude zakken. 
Johannes de Doper – de stem – Jezus, het Lam van God, en de Heilige Geest – als 
een Duif, (Johannes 1:21-23), God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het 
fundament van een nieuw ras, dat wil zeggen: het Nieuwe Schepsel! Een geheel 
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nieuwe schepping wordt tot stand gebracht, allen zijn op voet van gelijkheid onder de 
voorwaarden van het Nieuwe Verbond, met geen speciale gunsten, voor niemand. 
“Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar 
een nieuw schepsel”, (Galaten 6:16). De Nieuwe Mens, (Efeziërs 4:24), draagt een 
nieuw kleed, (Mattheüs 9:16), ontvangt een nieuwe leer, (markus 1:27) – drinkt 
nieuwe wijn, (Mattheüs 9:17). Wordt een nieuw hart gegeven, en een nieuwe Geest, 
(Ezechiël 18:31) – ontvangt een nieuwe verordening, (1 Johannes 2:8). Spreekt met 
nieuwe tongen, (Markus 16:17) – wandelt op een nieuwe en levende weg, (Hebreeën 
10:20) – en wordt een nieuwe naam gegeven, (Openbaring 3:1-12). 
Het nieuwe lied, (Openbaring 5:9) – en erft uiteindelijk de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, (Openbaring 21:1). Dit is allemaal mogelijk gemaakt onder het Nieuwe 
Verbond, dat met ons gesloten is in het kostbare bloed van Jezus Christus, dat het 
bloed van het eeuwigdurend verbond is, (Hebreeën 13:20). De wedergeboorte – 
Gijlieden moet wederom geboren worden, (Johannes 3:3-7). Gij zijt geboren uit het 
onvergankelijke zaad van het Woord van God”, (1 Petrus 1:23). 
Dit is de volledigheid van het gezegende geboorterecht dat aan Abraham beloofd 
werd. Zie erop toe dat u het niet veracht of het verkoopt. 
 
 

De Almachtige God 
 
De schepping bestaat uit de formatie van dingen die geen eerder bestaan hadden, 
(Romeinen 4:17; Hebreeën 11:3). 
Werd verwezenlijkt door de Here God, (Genesis 1:1; 2:4-5). 
Door Jezus Christus, (Johannes 1:3-10, Colossenzen 1:16). 
Door de Heilige Geest, (Johannes 16:13; Psalmen 104:30; Zacharia 4:6). 
De eerste dag – De aarde zonder vorm en leeg. De schepping van het licht en 
scheidt het van de duisternis, (Genesis 1:3-5; 2 Corinthiërs 4:6). 
De tweede dag – Het maken van het uitspansel, en het scheiden van de wateren. De 
scheiding van materie, (Genesis 1:6-8). 
De derde dag – De schepping van de zeeën en de oceanen. Gras, fruit, bomen en 
alle groeiend gewas, (Genesis 1:9-13). 
De vierde dag – De schepping van de zon, de maan en de sterren, voor tekenen en 
tijdsindelingen. Voor dagen en jaren. Dag en nacht, (Genesis 1:14-19). De schepping 
van de tijd. 
De vijfde dag – zeereuzen, vissen, dieren, vogels en gevogelte van allerlei soort, 
(Genesis 1:20-23). 
De zesde dag – Aardse dieren. Alle dieren op het land. De schepping van de mens, 
(Genesis 1:24-28). 
De zevende dag – Een dag van rust, waarop God uitrustte van al het werk van Zijn 
handen, (Genesis 2:2-3). 
Goedgekeurd door de Here, (Genesis1:31). En een onderwerp van vreugde voor de 
engelen, (Job 38:7).  
Het openbaart de Godheid van God, (Romeinen 1:20). De kracht van God, (Jesaja 
40:26-28). Het handwerk van God, (Psalmen 19:2). De wijsheid van God, (Psalmen 
104:24; 136:5). 
De goedheid van God, (Psalmen 33:5), God als het enige doel van aanbidding, 
(Jesaja 43:15; Handelingen 17:24-27). Het verheerlijkt God, (Psalmen 145:10; 
148:5). 
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De hele wereld zucht onder de zonde, (Romeinen 8:22), en zal te zijner tijd voorbij 
gaan, (Mattheüs 24:35, 2 Petrus 3:10). 
De lengte van de scheppingsdag – een generatie, (Genesis 2:4). Een dag van de 
Here is duizend jaar, (Psalmen 90:4; 2 Petrus 3:8). 
In de eerste tijd was het leven van de mens op aarde bij benadering duizend jaar. 
Een generatie. 
Dus zouden de scheppingsdagen van dezelfde orde zijn.  
 
 

De zeven rijken van de wereld 
 
(1)  Het ether rijk 
(2)  Het minerale rijk 
(3)  Het plantaardige rijk 
(4)  het dierenrijk 
(5)  Het mensen rijk 
(6)  Het geestelijke rijk 
(7)  Het duizendjarig rijk 
 
 
     De kenmerken van God 
 
(1) Zelfbestaan. Leven in Zichzelf. Niet afgeleid. Onuitputtelijk, (Genesis 1:1; 
Psalmen 36:10; Jesaja 41:4; Romeinen 11:35-36). 
(2) Geestelijk - God is een Geest, (Genesis 1:2; Jesaja 61:1; Johannes 4:24;   
Romeinen 8:9 en 2 Korintiërs 3:17). 
(3) Enigheid - De Enige God. “Hoor, Israël! De Heere, onze God, is een Enig Heere!” 
(Exodus 20:3; Deuteronomium 4:35-39; 1 Korintiërs 8:4-6). 
(4) Eeuwigheid - Onbegrensd door Tijd. “Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God”. 
Noch begin, noch einde, (Genesis 21:33; Jesaja 44:6; Romeinen 1:20; Hebreeën 
1:10-11; Openbaring 4:8-10). 
(5) Onveranderbaarheid. Onveranderlijk in aard en doel. Altijd hetzelfde. Zijn Woord 
en Zijn plan kunnen niet veranderd worden, (Exodus 3:15; Psalmen 33:11; Romeinen 
11:29; Hebreeën 6:17-18; Jakobus 1:17).  
(6) Alomtegenwoordigheid. Onbegrensd door ruimte. God is overal, (Genesis. 28:15; 
Jesaja 66:1; Jeremia 23:23; Efeziërs 1:23). 
(7) Alwetendheid. Weet alles  (Jesaja 29:15-16; 1 Corinthiërs 3:20; Hebreeën 4:13; 1 
Johannes 3:20). 
(8) Wijsheid - God verwezenlijkt de beste ontwerpen met de beste middelen. Hij kan  
geen fout maken (Psalmen 104:24; Jesaja 28:29; Efeziërs 3:10; Daniël 2:20-21). 
(9) Almacht - Alle macht. Niets is voor Hem onmogelijk, (Genesis 1:1; 17:1; 18:14; 
Exodus 15:7; Openbaring 15:3 en 19:6). 
(10) Heiligheid - Algehele zuiverheid. Kan niet zondigen. Noch zonde tolereren, 
(Exodus 15:11; Jesaja 6:3; Openbaring 4:8 en 15:3-4). 
(11) Rechtvaardigheid - Eist rechtvaardigheid van Zijn schepselen en gaat 
rechtvaardig met hen om, (Genesis 18:23-32; Daniël 9:7-14; Colossenzen 3:25; 
Hebreeën 6:10; Openbaring. 16:7). 
(12) Goedheid - hetgeen inhoudt: liefde, weldadigheid, barmhartigheid, genade, 
(Genesis 19:19; Joël 2:13; Efeziërs 2:4-7; 2 Petrus 3:9). 
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13. Getrouwheid – Gegarandeerd betrouwbaar. Zijn Woord zal nooit teleurstellen; Hij 
kan niet falen, (Exodus 34:6; Psalmen 105:8; Hebreeën 6:18; Openbaring 15:3). 
Drie-eenheid - Met de Drie-eenheid wordt bedoeld, de Eenheid van de Godheid als  
Vader, Zoon en Heilige Geest, (Mattheüs 28:19; Handelingen 2:36). Terwijl God als 
Eén weergegeven wordt, beschrijft het de Godheid perfect aan alle Drie. 
De Vader is Goddelijk - Een aparte Persoonlijkheid. De Zoon is Goddelijk - Een 
aparte Persoonlijkheid. De Heilige Geest is Goddelijk. Een apart Wezen. 
 
 

Besnijdenis en bezegeling 
 
De verordening om te besnijden werd aan Abraham opgelegd in Genesis 17:10-27. 
Iedereen van het mannelijke geslacht moest op de achtste dag besneden worden. 
De besnijdenis was een ceremonie van het verbond, of gebod, en was het 
wegsnijden van het vlees. Zonder besnijdenis waagde niemand het om in de 
aanwezigheid van God te komen. 
De Here God zocht het leven van Mozes, omdat hij de reis naar Egypte ondernam, 
zonder zijn zonen besneden te hebben, (Exodus 4:24-26). Zo belangrijk was het 
ritueel van de besnijdenis in de ogen van God. Het teken van de besnijdenis wordt 
het zegel van de rechtvaardigheid van God, (Romeinen 4:11). 
De ware besnijdenis is die van het hart, in de geest, en niet in de letter, (Romeinen 
2:29). De besnijdenis van het hart is de Doop met de Heilige Geest, de verzegeling 
met de Heilige Geest, (Efeziërs 1:13). Ze werden verzegeld met de Heilige Geest der 
belofte. 
Het zegel van mijn apostelschap zijt gij in de Here, (1 Corinthiërs 9:2). Dat wil 
zeggen: zielen winnen voor God door de kracht van de Heilige Geest. De verzegeling 
van de 144.000, (Openbaring 7:3-4), met het zegel van de Levende God. De zeven 
verzegelde boeken, (Openbaring 5:1). Het verzegeld zijn met de Geest, is het 
gedoopt zijn met de Heilige Geest, zoals in Handelingen 2:4. 
 
 

Handoplegging 
 
“Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen”, (Hebreeën 6:2). De 
handoplegging was een van de leren van de Gemeente van God. Het werd aan 
Aäron bevolen om zijn handen op de brandoffers te leggen, Leviticus 1:4; 3:2-8; 4:15; 
8:14. Aäron legde zijn handen op de brandoffers als hij de zonden van het volk 
beleed. Het opleggen van de handen heeft tot doel het overbrengen van de kracht 
van de Heilige Geest op het lichaam van degenen die het zullen ontvangen. 
“Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden”, (Markus 
16:18). “En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar”, (Mattheüs 8:15). 
Jezus legde Zijn handen op de kinderen, (Mattheüs 19:13-15).”Kom en leg Uw 
handen op haar”, (Markus 5:23). “Krachtige werken geschieden door Zijn handen”, 
(Markus 6:2). Blinden ontvingen hun gezicht door de handoplegging, (Markus 8:23-
25. 
Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder 
het volk, (Handelingen 5;12). Bij de aanstelling van de zeven diakenen legden zij hen 
de handen op, (Handelingen 6;6). Ananias legde zijn handen op Saul zodat deze de 
Heilige Geest zou kunnen ontvangen, (Handelingen 9:17). De apostel Paulus legde 
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zijn handen op de Efeziërs, zodat zij de Heilige Geest zouden ontvangen, 
(Handelingen 19:6). God bewerkte ongewone wonderen door de handen van Paulus, 
(Handelingen 19:11-12). 
Het opleggen der handen is een prachtige leer en bediening. Het hart en de handen 
van degene die bedient moeten rein en zuiver zijn. 
 
 

De zalving 
 
De zalving is de Heilige Geest van God. De eerste vermelding over dit onderwerp 
wordt gevonden in Genesis 28:18, waar Jakob de hoofdpeluw steen zalfde. De steen 
moest Gods huis zijn. Jakob als het typebeeld van de Heilige Geest, en de zalver van 
het Huis van God. Dat opgerichte teken was het typebeeld van Christus. De zalving 
van de steen werd twintig jaar later door de Here erkend, (Genesis 31:13). 
Olie is het Oud Testamentische typebeeld van de Geest van God. De samenstelling 
van de zalfolie, (Exodus 30:22-33), laat zien dat het een symbool is van de Godheid 
lichamelijk, een prachtige waarheid! De tabernakel werd gezalfd. De vaten van de 
bediening, het altaar, het priesterschap, alles werd gezalfd met die kostbare zalf, die 
het symbool was van de Godheid lichamelijk. 
Raak Mijn gezalfden niet aan en doe Mijn profeten geen kwaad, (Psalmen 105:15). 
Bloed en olie in de reiniging van de melaatse, (Leviticus 14:14-18). Zalving met olie 
voor de genezing van de zieken, (Markus 6:13). Maria zalfde de voeten van Jezus, 
(Lukas 7:38). Voor zijn begrafenis, (Johannes 12:7). In dit voorval wordt de diepste 
waarheid van de Doop met de Heilige Geest geopenbaard. Zalf hen met olie in de 
Naam van de Heere, (Jakobus 5:4). En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen 
hebt, blijft in u … en leert u alle dingen, (1 Johannes 2:27). 
 
 

De doop met de Heilige Geest 
 
De getuigenverklaring van Johannes de Doper – Voorwaar, ik doop u inderdaad met 
water … Maar Hij, Jezus, zal u met de Heilige Geest dopen, (Mattheüs 3:11-13). 
Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen, 
(Handelingen 1:5). De doop met de Heilige Geest, is de komst van de Trooster, om 
bij u, de gelovige, voor altijd te wonen, (Johannes 14:16). 
De doop met de Heilige Geest is de bekleding met kracht uit de hoogte, (Lukas 
24:49). Het is de zalving die we van Hem hebben ontvangen, (1 Johannes 2:27). 
De doop met de Heilige Geest is de getuigenis van God op de wedergeboorte, en op 
het goddelijk zoonschap van de gelovige, (Lukas 3:22). 
De Heilige Geest komt als de uitdeler van de gaven en genade van de Geest, (1 
Corinthiërs 12:4). Hij is de olie in het vat en daarom schijnt het licht, (Mattheüs 25:1-
12). De Heilige Geest geeft de bovennatuurlijke getuigenverklaring in andere talen tot 
de verheerlijking van Jezus, (Handelingen 2:4). 
De doop met de Heilige Geest is het “bruiloftskleed” in de gelijkenis, (Mattheüs 22:1-
11). Gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest, (Markus 13:11). 
De Heilige Geest is de zalving voor de dienst. “Hoe God Jezus met de Heilige Geest 
en met Kracht zalfde”, (Handelingen 10:38). 
Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, (Handelingen 2:4). Petrus, vervuld 
met de Heilige Geest, (Handelingen 4:8). Stefanus vol van de Heilige Geest, 
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(Handelingen 6:5). De apostel Paulus werd vervuld met de Heilige Geest, 
(Handelingen 9:17). De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest, 
(Handelingen 13:52). 
De doop met de Heilige Geest is voor alle gelovigen. “Hebt gij den Heiligen Geest 
ontvangen, als gij geloofd hebt?”, (Handelingen 19:2). “Toen zij Filippus geloofden, 
die het Koninkrijk van God verkondigde”, (Handelingen 8:12-17). 
De doop met de Heilige Geest wordt niet ontvangen bij de bekering. Het is een 
werking van de Heilige Geest die volgt op de bekering, (Johannes 7:38-39). De 
wedergeboorte moet voorafgaan aan de zalving. “Gij moet wederom geboren 
worden”, (Johannes 3:3). Neem het grote voorbeeld van Jezus, die geboren werd 
dertig jaar voordat Hij met de Heilige Geest gezalfd werd. Hij werd geboren als de 
Zoon van God, en dertig jaar later in de Jordaan gedoopt in water en met de Heilige 
Geest, (Lukas 3:21-23). 
De doop met de Heilige Geest is voor elke gelovige. De doop in water is de doop in 
de dood van Christus! De doop met de Heilige Geest is een doop in de gelijkenis van 
Zijn opstanding! Streef vandaag naar uw doop. 
 
 

De waterdoop 
 
De waterdoop – Een instelling van God die in beide Testamenten bevolen wordt. 
 
 

Het Oude Testament 
 
Goed beschouwd was de zondvloed in de dagen van Noach, en de hiermee gepaard 
gaande vernietiging van al het ongoddelijk vlees, de waterdoop van de wereld!, 
(Genesis 7:11-24; 1 Petrus 3:20-21). 
Het oversteken van de Rode Zee in de tijd van de verlossing van Israël was een 
doop van het volk Israël. De onmiddellijke doop van het hele volk, (Exodus 14:21-22; 
1 Corinthiërs 10:1-4). 
De doop van de melaatse Naäman. Een schaduwbeeld van de genezende kracht 
van God, geopenbaard in de doop van Naäman, (2 Koningen 5:10-14). 
Alle proselieten in Israël werden in het geloof gedoopt. 
 
 
 
 
 

Het Nieuwe Testament 
 
De doop van Johannes. Een doop van bekering tot de vergeving van de zonden, 
(Mattheüs 3:5-12; Johannes 3:23; Handelingen 13:23-24). De doop van Johannes is 
niet geschikt voor de Gemeente van God, (Handelingen 19:4). De doop was 
noodzakelijkerwijs incompleet, omdat Jezus in die tijd nog niet tot Heer en Christus 
gemaakt was, (Handelingen 2:36). Ook was Zijn Naam toen nog niet geopenbaard, 
(Handelingen 2:38). 
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De verordening van de waterdoop werd door de Here Jezus bekrachtigd en 
gehoorzaamd, (Lukas 3:21-22; Johannes 3;22; 4:1-2). De doop werd door Jezus 
overgenomen in de voorgaande Schriftgedeelten.  
De Waterdoop is een vastgestelde verordening aan de Gemeente, (Mattheüs 28:19). 
En moest toegepast worden in de Drie-enige Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. De Godheid lichamelijk. 
De openbaring van die Naam kwam op de Pinksterdag, (Handelingen 2:38). Dit werd 
in de allereerste dienst van de huidige tijdsindeling van de Heilige Geest gepreekt.  
De bekeerden in Samaria werden in die Naam gedoopt, (Handelingen 8:16-17). In 
het huis van Cornelius, (Handelingen 10:47-48). 
De Naam van de Godheid ontbrak aan de doop van Johannes. Om die reden werden 
de bekeerden in Efeze opnieuw gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus, 
(Handelingen 19:1-6).  
De Ethiopische kamerling werd door Filippus gedoopt, (Handelingen 8:38-39). Voor 
de waterdoop is geloof nodig. 
De doop van de apostel Paulus, (Handelingen 9:18; 16:14-15). 
De Waterdoop van de christelijke Gemeente gebeurt door onderdompeling. Het 
betekent het begraven worden met Christus, (Romeinen 6:3-11). Dood aan de 
wereld. Dood aan het vlees. Begraven. 
Jezus begon Zijn bediening bij of met de waterdoop. 
 
 

De Formule 
 
Volgens het Woord van Jezus Christus, (Mattheüs 28:19), en de openbaring van de 
Heilige geest, (Handelingen 2:38; 8:16-17; 10:47-48; 19:1-6). Een juiste doopformule 
is als volgt: 
Ik doop u in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest – de 
Here Jezus Christus, in de gelijkenis van Zijn dood. Dat zoals Christus uit de dood is 
opgestaan door de heerlijkheid van de Vader, zo zult u ook wandelen in de 
nieuwheid van het leven. 
De Waterdoop zou altijd gevolgd moeten worden door de doop met de Heilige Geest. 
Als de kandidaat die niet al ontvangen heeft. 
Er is één doop, (Efeziërs 4:5). Dus de waterdoop en de doop met de Heilige Geest 
wordt gezien als één uitwerking. Getuigenis van de doop van Jezus in water en met 
de Heilige Geest op hetzelfde moment, (Lukas 3:21-22). Het volmaakte voorbeeld. 
Elke doopformule die in dit opzicht niet voldoet aan het woord van God is verkeerd. 
Ontvangst van de Naam! Bij de waterdoop! 
 
 
 

De doop in water en met de Heilige Geest 
 
De leer van de doop, ongeacht of het de waterdoop is of de doop met de Heilige 
Geest, is een onderwerp van het grootste belang voor iedereen die God ernstig 
zoekt. Ten aanzien van de christelijke ervaring, en de openbaring van Gods plan in 
het individuele hart, loont het de moeite om te beginnen waar Hij begint, en er niet 
mee op te houden totdat Hij zal zeggen dat het genoeg is. Als men zou luisteren naar 
de moderne theorie, of probeert om de onoprechte wegen te volgen van de 
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denominatieve voorstellingen van de waarheid van God, dan kan het hart van de 
mens wel eens ontmoedigd worden, want hun theorieën zijn legio. Maar als iemand 
de eenvoudige voorschriften van het gezegende Woord van God wil volgen, dan zal 
het niet lang duren voordat hij of zij het genoegen van een echte ervaring en 
deelname heeft in de werkelijke ervaring met Jezus Christus. 
We zijn er niet voor opgeleid om te zeggen welke van deze dopen de belangrijkste 
zijn voor het kind van God. Als we het voorbeeld nemen van de Zoon van God, 
zullen we geen onderscheid maken, maar van allebei accepteren dat ze noodzakelijk 
zijn voor de volledige aanvulling van gehoorzaamheid aan Zijn Woord, en voor de 
vervulling van alle rechtvaardigheid. In het geval van Jezus: Hij was geboren als de 
Zoon van God. Dertig jaar voordat Hij zichzelf aanbod voor de doop in de Jordaan, 
werd Jezus geboren onder de wonderbaarlijke omstandigheden, zoals geregistreerd 
staat in de Testamenten. Hij was geen onbekende beginneling in de ervaring van de 
hemelse dingen. Vanaf Zijn jeugd werd Hij geïnstrueerd door de Heilige Geest in de 
Wet en in de profeten. Hij wist heel goed dat Hij op het punt stond om de taak van 
Zijn Vader te doen.  
Toch, ondanks het feit dat zijn eeuwige oorsprong en de verheven positie die hij 
onder de zonen van mensen vervulde, was Zijn enige wens om Zijn Vaders wil te 
doen, en Hij toonde aan de gehele mensheid de Goddelijk bepaalde manier in de   
redding, en in de volheid van vreugde. Want er is geen extase, geen echte vreugde, 
tenzij die komt door de kennis van een volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van 
God, in de dingen die Hij bevolen heeft. Dus, al dadelijk bij het begin van deze 
verhandeling worden we eraan herinnerd dat geen enkele van deze dopen enige 
relatie heeft met de wedergeboorte, want Degene op Wie het voor het eerst 
uitgevoerd werd, was al de geboren Zoon van God, en was vele jaren daarvoor al 
binnengegaan in het heiligste van de goddelijke ervaring. Toch zien we Hem nu 
plaats nemen in de lange rij van wachtende kandidaten op de oevers van de 
Jordaan, onder de bonte menigte, die op uitnodiging van Johannes de Doper kwam, 
om hun zonden te belijden en om vruchten voort te brengen die moesten dienen als 
berouw. 
Het is daarom volkomen duidelijk, dat voordat een persoon klaar is voor de 
verordening van de waterdoop, hij de zondekwestie in orde gebracht moet hebben, 
evenals het vraagstuk van berouw en heilige belijdenis, en volledig wedergeboren 
moet zijn. Door de verlichting van de Heilige Geest moet hij minstens enkele 
glinsteringen van de grote ervaringen en machtige mogelijkheden die voor hem 
liggen, hebben. Ook moet hij de kosten van de zaligmaking van zijn ziel berekend 
hebben, en volledig toegewijd zijn aan God, want het was juist onder deze krachtige 
voorwaarden dat Jezus naar Johannes kwam, dat Hij het voorgeschreven gebod kon 
gehoorzamen en de rechtvaardigheid van God kon vervullen. 
Het vraagstuk van de waterdoop is geen gemakkelijke aangelegenheid, en kan dus 
ook niet als zodanig behandeld worden. Wat men er ook van zegt, de leer van de 
waterdoop heeft altijd hoog gestaan in de raadsbesluiten van de Here. Het vervult 
een plaats hegeen geen enkele andere vorm van wijding en diensbetoon kon doen. 
In feite lijkt het bij een nauwkeuriger onderzoek erop dat het een bestanddeel is van 
die grotere doop, dat wil zeggen: de doop in de gezegende Heilige Geest. Dat zou 
het kunnen zijn, maar het feit blijft dat toen Jezus gedoopt werd in de wateren van de 
Jordaan, de Heilige Geest op Hem neerdaalde in de vorm van een duif, en op Hem 
bleef en Hem verzegelde als de eniggeboren Zoon van God, en Hem zalfde voor het 
belangrijke en schitterende werk dat voor Hem lag.  
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Waterdoop 
 
De waterdoop is een algemene leer in beide testamenten en is altijd tot een 
fundamentele waarheid gemaakt. Soms lijkt het er zelfs op dat God niet in staat is om 
verder te gaan totdat geheel aan deze verordening voldaan is. Het lijkt zo duidelijk de 
weg te zijn voor zijn werkingen, en voorziet in een fundament waarop Zijn werk kan 
rusten. Dit was het geval in de dagen van Noach. De goddeloosheid en de zonde 
waren toegenomen totdat de gehele wereld met geweld gevuld was. De mens 
pleegde de meest monsterlijke misdaden. De melaatsheid van de zonde was diep 
ingevreten in het gehele menselijke maaksel en liet niets dan corruptie en verval 
achter. De mens had een stadium bereikt waarin hij niet meer gezond kon leven. Er 
was slechts één remedie, en deze remedie kwam in de vorm van een wereld 
zondvloed, een overweldigende vloedstroom van wateren, die hoog boven de toppen 
van de bergen reikte, en de overhand had totdat alle vlees van de mens vernietigd 
was. 
Waarschijnlijk is er geen ander Bijbels onderwerp – behalve dat van Jona en de 
walvis – dat onder de microscoop van de  hogere critici van deze laatste tijd geplaatst 
is geweest, zoals de zondvloed in de dagen van Noach. Door de geleerden is het 
ontkend en belachelijk gemaakt, toch zal de waarheid naar buiten komen en de 
opgravingen van de laatste jaren hebben allemaal bewezen dat de zondvloed in de 
dagen van Noach geen mythe was, maar een Bijbels en wetenschappelijk feit! Maar 
we zouden niet teveel tijd aan deze dingen willen besteden, want de ware christen 
gelooft de gehele Bijbel, zelfs als er enkele dingen zijn die hij niet kan begrijpen. Zijn 
geloof draagt hem erdoor heen. 
Toch is het feit dat een zorgvuldige bestudering van dat eerste uitgestorte oordeel 
van God op de rebellie en onreinheid een verbazingwekkende waarheid aan het 
onbevooroordeelde hart onthult. Want de wezenlijke kenmerken van het door het 
oordeel vernietigde vlees in de dagen van Noach zijn precies dezelfde kenmerken 
die behoren tot de verordening van de waterdoop, zoals tegenwoordig in de 
christelijke gemeente gepraktiseerd en gehoorzaamd wordt! Met andere woorden: de 
door God aangenomen methode voor het verwijderen van alle goddeloze mensen, 
en “een eind maken aan alle vlees”, was dat van de doop! Het was de waterdoop van 
de wereld! Ze werden begraven onder de vloed van die machtige wateren totdat het 
leven weg was, dat wil zeggen: het leven in het vlees! En God kon nog eens 
tevoorschijn komen en zich onderhouden met diegenen die Hij in de ark bewaard 
had. De opzettelijke zonde was uitgewist! Dus in de verordening van de waterdoop in 
de Gemeente van God, worden de elementen van de veroordeling van de zonde 
gevonden, en dit komt overeen met het feit van de dood van Jezus Christus, want 
alle zonden werden in Hem veroordeeld, en Hij betaalde de prijs voor de verlossing 
van de mens met Zijn eigen kostbaar bloed. 
In 1 Corinthiërs 10 vraagt de apostel Paulus onze aandacht voor het verhaal van de 
verlossing van Israël uit de zware slavernij van Egypte, en hij zegt: “En ik wil niet, 
broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen 
door de zee doorgegaan zijn; En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; En allen dezelfden geestelijken 
drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; 
en de steenrots was Christus”. Hier hebben we weer precies dezelfde waarheid 
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gegeven! Israël was verlost van de Egyptenaren door de machtige hand van God. 
Toen ze Gosen verlieten waren ze naar de oevers van de Rode Zee gereisd en in dit 
stadium van de reis had God een stellig halt toegeroepen. De Egyptenaren waren 
achter hen. Voor hen lag de zee. Ze waren allemaal kinderen van Israël. Ze waren 
allemaal kinderen van God, en toch voordat Hij hun volledige verlossing kon toelaten, 
moesten ze allemaal onder Mozes gedoopt worden in zowel de wolk (Geest), als in 
de zee (water), en konden dan onder God deelnemen aan beiden: geestelijk vlees en 
geestelijke drank, dat wil zeggen, dat ze deelnemers aan Christus konden worden, 
want ze dronken van de geestelijke Rots, die hen volgde, en die Rots was Christus! 
Dus, mijn vrienden, hebben we weer de strenge noodzaak van de gehoorzaamheid 
van de geboden voor u!  Er was geen redding van hun vijanden totdat zij door de zee 
gegaan waren. Pas nadat ze door de zee in de doop gegaan waren, waren ze niet 
alleen zelf gered, maar hun vijanden – net zoals die in de dagen van de zondvloed – 
waren voor altijd vernietigd! 
Dus is het erg gemakkelijk te zeggen dat de doop in water en de doop met de Heilige 
Geest een zeer nauwe relatie hebben, zo nauw dat ze praktisch synonieme 
werkingen hebben. De twee dopen vermengen zich in één. Er is één Heer, één 
geloof, één doop! In het geval van Israël was het in de wolk, en in de zee, terwijl in 
het geval van Jezus Christus Hij gedoopt werd in het water van de Jordaan, en toen 
Hij naar boven kwam viel de Heilige Geest op Hem in de vorm van een duif, en bleef 
op Hem in een volledige en perfecte doop. Zijn hele wezen was ondergedompeld in 
de gezegende Heilige Geest. 
Het is een prachtig feit dat toen het tijdperk van de Wet zijn einde naderde, en de 
eerste glinstering van het Evangelie licht begon te maken met zijn verschijning in de 
stad  van God, dat de stem van Johannes de Doper in de woestijn gehoord werd: 
“Bekeert u want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen”. De allereerste eis van 
de profeet was dat het volk zich moest bekeren en gedoopt worden onder het 
belijden van hun zonden. Hij zei: “Ik doop u wel met water tot bekering voor de 
vergeving van zonden, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik 
niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur 
dopen”. Dus was het de bediening van de doper, en dus was het de bediening van 
Christus! Beiden gaven dezelfde boodschap, en beiden doopten hun bekeerlingen in 
de wateren van de rivier, maar Jezus voerde niet de doop uit, dat deden zijn 
discipelen. Maar ze werden allen gedoopt! Er werd één maatstaf voor iedereen 
aangehouden: van Jezus naar de minsten onder de minderen en van de hoogsten 
onder de hogen. Vanwege enkele bijzondere en machtige redenen moet iedereen in 
dat watergraf begraven worden. Besprenkeling zou niet voldoende zijn! Het moet een 
begrafenis zijn, een ondergaan in het water. 
We komen nu in het tijdperk van de Gemeente en in zijn eerste dienst op de 
Pinksterdag wordt dezelfde verordening bevolen en dit wordt meteen de verordening 
voor de Gemeente en de maatstaf van de doop voor de gehele tijdsindeling. Op de 
Pinksterdag stond Petrus, vervuld met de Heiligen Geest op, en in antwoord op de 
vraag van de getroffen menigte hoe ze gered konden worden, zei hij: “Bekeert u, en 
een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 
zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”, (Handelingen 2:38). 
Deze verklaring aan het begin is niet alleen van toepassing op de Joden, zoals 
enkelen ons willen doen geloven, het is van toepassing op iedereen; zowel Jood als 
heiden. Er is niet een aparte maatstaf voor de Joden en een andere voor de 
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heidenen. God heeft besloten dat zij allemaal onder de zonden zijn, zodat Hij voor 
iedereen dezelfde genade kan hebben. 
Toen Petrus aan de oproep van de Geest gehoorzaamd had en naar het huis van 
Cornelius gegaan was, viel de Heilige Geest, terwijl hij “Christus tot hen predikte, op 
allen, die het Woord hoorden en ze spraken met tongen en profeteerden”, en Petrus 
zei: “Kan iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke 
den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?” In Handelingen 19:1-6 
hebben we het verslag van het bezoek van Paulus aan Efeze. Hij zag enkele 
discipelen en vroeg hen of zij de heilige Geest ontvangen hadden sinds zij geloofden 
en ze zeiden dat ze niet geweten hadden dat er een Heilige Geest was, en de 
apostel zei: Waarin zijt gij gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Toen 
zei Paulus dat Johannes wel doopte met water tot bekering, en tegen de mensen zei, 
dat zij moesten geloven in Degene, die na hem zou komen, dat is, in Jezus Christus. 
En toen ze dit hoorden werden ze gedoopt in de Naam van Jezus,  en toen Paulus 
hen de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken met vreemde 
talen en profeteerden. 
Dus in elke gebeurtenis die in de Bijbel geregistreerd staat, worden deze twee dopen 
met elkaar vermengd tot een grote heilige ervaring. In enkele gevallen was de Geest 
er eerst, en daarna het water, terwijl in andere gevallen het water er eerst was, en 
daarna de Geest, maar ongeacht op welke manier het gebeurde, het resultaat was 
altijd hetzelfde. Ze werden met Christus begraven in het water, en stonden op om 
met God te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Wie zal deze geweldige 
werkingen minimaliseren, of vragen zette bij de opzienbarende resultaten. Wie zal 
het wagen om de maatstaf te veranderen en de mens van de genade te beroven? 
In het Evangelie zijn er twee uitwerkingen die de gehele volmaakte zalving van Jezus 
Christus bevatten. Paulus maakte ze erg duidelijk in 1 Corinthiërs 15, waar hij zegt: 
“Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 
Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en 
dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. Dus de twee hiervoor 
genoemde werkingen zijn die van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Van 
deze volbrachte werken van de Zoon van God hangt de verlossing van alle dingen 
af, want in de dood en opstanding van de Zoon van God zijn alle heerlijkheden en de 
perfecte verzoening geplant. Drie dagen en drie nachten scheiden deze punten van 
de voltooiing. Het is het volbrachte werk van Christus!. Het is het fundament waarop 
alle dingen worden gesteund en waardoor alle dingen werden geschapen. Zonder de 
verzoening is er niets. Met de verzoening van Jezus Christus zijn alle dingen van 
ons. Het zal straks het herstel van alle dingen tot stand brengen. Het is volbracht. 
Er zijn ook twee uitwerkingen van de Geest van God in de gemeente en door de 
verordening brengt die de prachtige volheid van die verzoening in de individuele 
ervaring. Een van deze verordeningen is die van de waterdoop in de gelijkenis van 
de dood van Jezus Christus. In de doop worden we met Christus begraven in de 
gelijkenis van Zijn dood. De andere is de gezegende doop met de Heilige Geest en 
met vuur, hetgeen een doop is in de gelijkenis van Zijn opstanding! Eén doop 
beheerst en begraaft het oude leven van het vlees. De andere openbaart het leven 
en de kracht van die Ene, Die is opgestaan. Tussen deze twee punten van de 
christelijke ervaring is alle volmaakte verzoening van het volbrachte werk van Jezus 
Christus vervat.  
De waterdoop is de identificatie met Jezus Christus in zijn dood, en dit is het 
voorrecht van elke gelovige en de plicht van elk echt kind van God. Er kan inderdaad 
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geen openbaring zijn van het geestelijke leven totdat we “met Christus gekruisigd” 
zijn geweest. Laat daar geen verwarring over bestaan. De waterdoop is niet de dood, 
het is de begrafenis, die op de dood volgt. De Geest van God moet ons eerst naar 
het kruis leiden zoals Hij Jezus deed. Dan komt de begrafenis, die getoond wordt in 
de waterdoop. We moeten met Christus sterven voordat we met Hem begraven 
kunnen worden. De reden dat er zo weinig openbaring van de kracht van God is bij 
de gemiddelde doopdienst is omdat we te vroeg geboren zijn! Als de kandidaat echt 
de dood van Christus aangeraakt heeft, echt berouw heeft van al zijn zonden; de 
kosten berekend heeft en aan de wereld gestorven is, dan wordt hij wezenlijk met 
Christus begraven in de gelijkenis van Zijn dood. En als degene die gedoopt wordt 
nog niet de doop met de gezegende Heilige Geest heeft ontvangen, dan zal hij Hem 
ontvangen, terwijl hij in het water is, onmiddellijk bij het verlaten van het water, of op 
enig moment binnen een tijdsindeling die niet langer duurt dan drie dagen en drie 
nachten als ze ermee doorgaan afgescheiden te zijn voor God! 
Dit was de ervaring van de apostel Paulus! Hij kon drie dagen en drie nachten niets 
zien, noch at of dronk hij. Hij was dood voor de wereld en proefde de bitterheid van 
de dood met Jezus Christus. Aan het einde van die periode kwam Ananias op bevel 
van de Heer; legde de 1e keer zijn handen op hem en onmiddellijk vielen de schellen 
van zijn ogen en hij ontving onmiddellijk zijn gezichtsvermogen en hij werd gedoopt, 
begraven met Christus in de waterdoop, en ontving de gave van de Heilige Geest op 
het moment dat Ananias voor de 2e keer zijn handen op hem legde.  
Jezus zelf is het volmaakte voorbeeld. Toen Hij uit het water omhoog kwam daalde 
de Heilige Geest op Hem neer in de lichamelijke vorm van een duif. Hij verzegelde 
Hem als het Lam van God, een aanvaardbaar en waar offer. Dit is het voorbeeld van 
wat zou moeten gebeuren bij elke doopdienst en dat zou ook gebeuren als men 
besloot om door te gaan met Jezus Christus; om zijn leven te leven en gerieflijk  
gemaakt te worden aan Zijn dood. Bij deze reeks hebben we het vaak gezien dat de 
kracht van de opstanding hen aanraakt terwijl ze nog onder water (het graf) zijn en 
de Heilige Geest op hen komt in al Zijn geweldige volmaaktheid. Dit is de prachtigste 
getuigenis, het meest overtuigende bewijs dat God kan geven, want dit is de 
getuigenis en getuigenverklaring die Hij overbracht op Zijn eigen zeer geliefde Zoon.  
En dit is de getuigenis en getuigenverklaring die Hij op u kan overbrengen als u in 
geloof ondergaat en in gebed en lofprijzing omhoog komt! 
Zo is het onderwerp van de waterdoop over de gehele reeks van Bijbelse openbaring 
onthuld. In de dagen van Noach werd het toegepast in wereldwijde zin, terwijl het 
voor Israël bij de Rode Zee het op nationale omvang werd toegepast. Het gehele 
volk werd gedoopt in een groots werk. In de vermelding van Naäman, de Syriër, 
resulteerde zijn waterdoop in een volmaakte genezing en een diepe geestelijke 
ervaring. De menigte scharen voor de doop van Johannes de Doper. Bij de doop van 
de Here Jezus werden de hemelen geopend en de Heilige Geest daalde neer, terwijl 
de Farizeeën weigerden om het gebod te gehoorzamen. Jezus gebood alle 
discipelen en bekeerden van de gemeente om gedoopt te worden in de “Naam van 
de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest”, (Mattheüs 28:19), en in 
gehoorzaamheid aan dit gebod doopten de apostelen de menigten in de Naam van 
de Here Jezus Christus. 
De Here Jezus Christus is niet alleen een eigen naam zoals velen verklaren. Het was 
een samengestelde naam, een drie-enige Naam, die veel zegt over de “volheid van 
de Godheid lichamelijk”, die woont in het lichaam van de Zoon voor deze 
tijdsindeling, en de volgende, ofwel het in het duizendjarig rijk. Er is geen conflict 
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mogelijk tussen het gebod van Jezus in Mattheüs 28:19 en de formule, of Naam die 
door de Heilige Geest geopenbaard is op de Pinksterdag. De uitdrukkingen zijn 
synoniemen. Ze hebben elkaars betekenis! De apostolische methode werd ingesteld 
door de Heilige Geest! 
Na de opstanding van Jezus Christus was het Zijn gebod om in Jeruzalem te blijven, 
want Hij zei: “Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen 
Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”. De waterdoop wordt op aarde door 
de ouderlingen van de gemeente uitgevoerd. De doop met de Heilige Geest wordt 
altijd door de Here uit de hemel uitgevoerd. De geestelijke doop is het voorrecht van 
de Here Jezus alleen! Bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag 
waren de geïnspireerde instructies door de apostel Petrus: “Bekeert u, en een iegelijk 
van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en 
gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”, en er werden er 3.000 op die dag 
gedoopt! Filippus preekte hetzelfde Evangelie in Samaria en gaf precies hetzelfde 
bevel: “Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, 
en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, 
mannen en vrouwen”, en zij werden gedoopt in de Naam van de Here Jezus, 
(Handelingen 8:12). Na de opwekking in Samaria werd Filippus door de Geest van 
de Here weggezonden voor de doop van de Ethiopische kamerling, (Handelingen 
8:38). Toen het licht van God rondom Paulus scheen op de weg naar Damascus, 
maakte het hem blind, maar toen hij God gehoorzaamde in het gebod van de doop 
werden zijn ogen weer geopend, en hij ontving de gave van de Heilige Geest, 
(Handelingen 9:18). In het huis van Cornelius gebood de apostel Petrus de gelovigen 
om zich te laten dopen in de Naam van de Here, (Handelingen 10:46-48). Lydia, de 
bekeerde uit Thyatira, werd onmiddellijk gedoopt, (Handelingen 16:15). 
De gevangenisbewaarder van Filippi werd met zijn huisgezin om middernacht 
gedoopt, terwijl velen van de eerste bekeerlingen in Korinthe onmiddellijk gedoopt 
werden, (Handelingen 18:8). Dan Apollos, ofschoon hij machtig was in de Schriften, 
kende hij alleen de doop van Johannes, en werd verder geïnstrueerd door Aquilla en 
Priscilla en predikte onmiddellijk de Christus. Daarna ontdekte de apostel Paulus dat 
er in Efeze bepaalde discipelen waren die alleen de doop van Johannes kenden. Hij 
liet hen de betere weg van het kruis en van Christus zien en doopte hen opnieuw in 
de Naam van de Here Jezus, (Handelingen 19:5), en als deksteen van deze 
opmerkelijke registratie vertelt de apostel Paulus ons in de zendbrief van Romeinen 
6:3 “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn 
dood gedoopt zijn?  Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, 
opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, 
alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden”. 
En wat zullen we verder nog zeggen, want het Boek van God staat vol met deze 
geweldige waarheid! Geweldig, omdat het elke christen in staat stelt om zelf 
deelnemer te worden in die krachten en bedieningen van na de opstanding, die op 
de eerste gemeenten uitgestort werden vanwege hun eenvoudige gehoorzaamheid 
aan het Woord van de Heer. Geweldig in het feit dat het aan de mens een manier 
geeft om hen van zichzelf te verlossen, een vervanging voor de uitwerking van het 
vlees, de kracht en de heerlijkheid van Gods eeuwige Geest, in de doop met de 
Heilige Geest en met vuur. Geweldig ook in het feit dat het ons tot leden maakt van 
het Lichaam van Christus. Been van Zijn been en vlees van Zijn vlees. 
Zo hebben we van de bladzijden van het Boek aangetoond dat de verordening van 
de waterdoop als voorbeeld voor ons door Jezus Christus, en zijn heilige apostelen  
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niet een onbelangrijke verordening  is om gehoorzaamd te worden, of terzijde gelegd 
alsof het de gril van de mens is! Want het is erg duidelijk dat de waterdoop 
noodzakelijk is voor onze gehoorzaamheid en van levensbelang voor onze 
christelijke ervaring. Het standpunt van onze vaders over deze verordening heeft 
geen betrekking op onze huidige ervaring. Ongetwijfeld waren het heilige mannen, 
die reine gewijde levens leefden. Maar juist het feit dat de machtigste verordening 
van de gemeente in hun tijd niet aan het licht gebracht werd is bewijs genoeg dat zij 
de goddelijke verlichting misten, en de openbaring van de Heilige Geest. 
Ongetwijfeld zijn ze naar God gegaan. Toch kunnen wij,  u en ik, ons niet de weelde 
veroorloven om het huidige licht ter zijde te leggen, omdat grootvader het niet zag! 
We leven in andere dagen en tijden! De spade regen valt op de gehele aarde. Het 
Boek is geopend en de Heilige Geest is uitgestort zoals het met Pinksteren op de 
eerste gemeente was! De eindtijd komt eraan! De kennis is over de gehele linie 
enorm toegenomen, in overeenstemming met het Woord van de Heer. We gaan met 
een sneltreinvaart vooruit richting de voltooiing. Vandaag is de dag dat we – zoals 
nooit tevoren – in moeten gaan in het diepst van de geestelijke relaties. Ze zullen 
Eén worden met Christus. De verzoening van Christus zal volledig geëxploiteerd  en 
zijn draagwijdte begrepen worden, zodat volmaakte dingen geopenbaard kunnen 
worden! En het Woord van God vervuld kan worden. Op deze manier wordt de 
waterdoop duidelijk gezien als een noodzakelijke inleiding (in de ervaring van het 
hart, indien niet met de daad) tot de doop met de Heilige Geest. 
 
 

De doop met de Heilige Geest 
 
Zoals we al eerder vermeld hebben blijkt de doop met de Heilige Geest inderdaad 
een bestanddeel te zijn van dezelfde werking. Want nergens wordt in de Schrift de 
ene doop zonder de andere vermeld! Altijd worden ze beiden vermengd in de grote 
hoeksteen van de boog van die ervaring die ons één met God maakt. Zoals in de 
kwestie van de waterdoop, staan beide testamenten vol met deze beloften van de 
gezegende Heilige Geest. Een gave van God die in onze harten een prachtige 
ervaring brengt, nadat we in de wedergeboorte geloofd hebben en in het wegwassen 
van al onze zonden. Het is erg jammer dat in onze tijd, van grote kennis en 
verlichting, over het algemeen de doop met de Heilige Geest zo verkeerd begrepen 
wordt. Het weerspiegelt zeker niet ieder geloof in de gangbare theologie, noch het 
geestelijke onderwijs dat aan mensen meegedeeld is door degenen van wie 
verondersteld wordt dat ze dienaren van Jezus Christus zijn, waardoor een ervaring, 
die zo van levensbelang is voor het rechtvaardige leven, en de juiste bediending zo 
weinig begrepen zou worden en zo zorgeloos genegeerd is. 
Men zou kunnen denken dat, indien handelingen als iets meetellen, dat dan de 
Pinksterdag van weinig betekenis voor de gemeente van vandaag was! In plaats van 
zich te realiseren dat dit het bijzondere werk van de Heilige Geest van God was, voor 
die en voor elke andere tijd. Het was de geboortedag van de gemeente! Niet de 
geboortedag van het individu. Want de leden van die gemeente waren enige tijd 
daarvoor al wedergeboren, onder het uitademende geestelijke leven van de 
opgestane Christus. Ze hadden de bitterheden van de dood van Golgotha 
ondervonden, en onder de verlichtende aanraking van de Redder hadden zij Zijn 
noodzaak en Zijn raadzaamheid waargenomen. De geest van aanbidding had hen 
vervuld en ze waren – voor Pinksteren – “allen in den tempel, lovende en dankende 
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God”. De doop met de Heilige Geest had tot doel de nieuwe mens te zalven, dat wil 
zeggen: de geestelijke mens met de Heilige Geest Die van de hemel naar beneden 
gezonden was, zodat hij op aarde de feitelijke bediening van Zijn Heer kon bedienen. 
Want zoals de mantel van Elia op Elisa viel, zo werd de bediening van Christus 
uitgestort op de gemeente. 
Bijna alle christenen geloven in de doop met de Heilige Geest. En duizenden van 
hen geloven – door verkeerd onderwijs – dat zij deze prachtige gave ontvangen 
hebben. Er is hen geleerd om “te wandelen in geloof”, zonder ook maar iets 
ontvangen te hebben van de heerlijkheid, of van enige openbaringen van de Geest 
die onveranderlijk de gave van de apostolische tijd begeleid. En als een gevolg 
hiervan hebben zij volkomen gefaald in de verwezenlijking van de kracht van de 
Heilige Geest in hun leven en in hun bediening. Aan anderen is geleerd dat zij “de 
gave van de Heilige Geest” ontvangen hadden op het moment dat ze gered werden, 
ofwel wedergeboren werden. Dit is ook een dwaling, en door dat te onderwijzen zijn 
duizenden beroofd van de meest kostbare gave die God te schenken heeft, want de 
wedergeboorte is zeker niet de doop in de Heilige Geest, evenmin als de doop met 
de Heilige geest de wedergeboorte is! 
Ze zijn het werk van de Heer. Gescheiden en apart, zoals de ervaring van Jezus 
Christus duidelijk bewijst. Want Hij was geboren als de Zoon van God, een nieuw 
schepsel in de diepste zin van het woord.  Als eniggeboren Zoon van God en 
geboren uit de maagd, was Hij een begin van de nieuwe schepping van God. Terwijl 
Hij op dertigjarige leeftijd naar beneden kwam naar de wateren van de Jordaan om 
door Johannes gedoopt te worden, zodat alle rechtvaardigheid vervuld zou kunnen 
worden. Toen Hij uit het water omhoog kwam, kwam de Heilige Geest op Hem in de 
vorm van een duif, en bleef op Hem, doopte Hem met de Heilige Geest, en zalfde 
Hem voor de dienst en bediening van Jehova. Dus zijn er duizenden mensen die 
wedergeboren zijn, maar die niet verder zijn gegaan met God, omdat hun verteld 
werd dat ze de “Gave van de Heilige Geest” ontvingen ten tijde van hun bekering, en 
hierdoor werd voorkomen dat ze bij de Heer zouden blijven voor de zalving! Het is zo 
enorm jammer dat dit het geval is, en dat alleen maar vanwege onjuist onderwijs! 
Als die ene ervaring van het weder geboren worden en een nieuw schepsel worden 
voldoende zou zijn voor alle doelen van God, waarom onthield Jezus Zich dan van 
de bediening totdat Hij zo bekleed werd? Dat was vanwege de noodzaak van de 
zalving, die de kracht van de Geest van God instelde. Zonder die zalving van de 
Heilige Geest zou Hij nooit zijn roeping zo hebben kunnen dragen tot een geslaagd 
einde aan het kruis van Golgotha. Door die Geest, Die Hij bij de Jordaan ontving, 
verkreeg Hij de volmaakte heerschappij over de wereld, het vlees, en de duivel, en 
dit werd geheel bewezen tijdens de verleiding in de woestijn. 
In de hoofdstukken 14 en 15 van Johannes belooft Jezus drie keer de gave van de 
gezegende Heilige Geest, en dit, nadat Hij in hoofdstuk 3 de noodzakelijkheid van de 
wedergeboorte heeft bekendgemaakt. Toen de Heilige Geest kwam in de kracht van 
de doop, kwam Hij als de Trooster, en als de Geest der waarheid. Hij moest ons 
leiden in alle waarheid, en ons “alle dingen” leren. Hij moest de dingen “uit het Mijne 
nemen”, zei Jezus, en die aan u tonen! Hoe zou iemand, wie dan ook, tot de 
waarheid kunnen komen zonder de Geest der waarheid? Dat is onmogelijk! Het is de 
afwezigheid uit het hart van de gemiddelde gelovige van deze essentiële waarheid 
van de doop met de Heilige Geest, die verantwoordelijk is voor de dood en levenloze 
staat van de hedendaagse gemeente. Als de gemeente de gave van de Heilige 
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Geest zou ontvangen, zoals de apostelen in vroegere dagen ontvingen, dan zouden 
ze de wereld op zijn kop zetten! En een menigte voor God winnen. 
In Johannes 20:22-34 blies Jezus op hen en zei: “Ontvangt de Heilige Geest”. Dat 
deden zij! Ze ontvingen de Heilige Geest bij de wedergeboorte, en waren opnieuw 
geboren! Want in deze handeling op de discipelen, na de opstanding van de Heer, 
zien we het begin van een nieuw schepsel, in plaats van te rouwen en het feit van de 
dood van de Messias te betreuren, waren ze continue in de tempel met het prijzen en 
zegenen van God! Een nieuw leven!  
Want toen God de Vader Zijn adem uitblies op de levenloze vorm van de eerste 
mens werd die mens een “levende ziel”, en toen Jezus Christus als de laatste Adam, 
de Heer van de hemel, de levensadem van Zijn opstanding uitblies op de wachtende 
discipelen, werden zij vervuld met een nieuw leven en leefden het voor God. Hierna 
werd hun opgedragen om in Jeruzalem te blijven totdat ze werden bekleed met de 
kracht van omhoog. Want Jezus had tegen hen gezegd dat ze “gedoopt zouden 
worden met de Heilige Geest niet veel dagen daarna” en “gij zult ontvangen de 
kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn”. 
Enkele dagen hierna kwam de Pinksterdag, (Handelingen 2). Toen kwam de Heilige 
Geest uit de hemel als een geweldige gedreven wind! Niet het uitblazen van een 
zachte bries van de Heer, maar een orkaan van Zijn aanwezigheid en kracht! Een 
wervelstorm die alle tradities van de mens ontwortelde, een rukwind die elk laatste 
overblijfsel van de tempelvorm, en lippendienst wegveegde, en de heerlijke 
aanwezigheid van God van het Allerheiligste van die tempel overplaatste in de harten 
van de mens.. 
Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te spreken, 
het prachtige werk van God! Zo werd het Woord van de Here Jezus vervuld, en de 
gemeente werd ondergedompeld in de Heilige Geest, overweldigd door de kracht en 
de aanwezigheid van de Heer! Een machtige doop! Een bekleding met kracht die 
moest voortduren door het gehele tijdperk van de gemeente, en een openbaring van 
de opdracht van het ontvangen van de Heilige Geest voor dezelfde tijdsindeling, een 
maatstaf voor de tijdsindeling. Als deze geestelijke wolkenbreuk alleen beperkt zou 
zijn geweest tot de Pinksterdag, dan zouden we een excuus hebben om aan zijn 
bewijs te twijfelen, maar dat was het niet! Er zijn twee andere gebeurtenissen met de 
doop van de Heilige Geest, en dit maakt samen drie – en drie is de volmaakte 
vereiste hoeveelheid van getuigenverklaring van Gods kant – eerst op de 
Pinksterdag, de vervulling van het typebeeld op een prachtige manier, en het komt 
precies op de dag die vijftienhonderd jaar ingesloten was in de symbolische 
verordening van Israël, het vormt een bewijs en een vervulling die voor eeuwig 
afdoende is. Maar zoals we gezegd hebben hield het niet op, met of na de 
Pinksterdag. Het werd voortgezet in het huis van Cornelius, (Handelingen 10:44-48) 
en met precies hetzelfde bewijs van de aanwezigheid van God, want de Heilige 
Geest viel op allen die het Woord hoorden en zij spraken met vreemde talen en 
maakten God groot! Hetzelfde bewijs en hetzelfde zegel als op de Pinksterdag. In 
Handelingen 19 hebben we weer zo’n zelfde vermelding. Godsdienstige mannen, die 
hongerig waren naar meer van God, wisten niet dat de Heilige Geest gegeven was! 
Maar toen ze de boodschap van de apostel Paulus hoorden, werden ze gedoopt in 
de Naam van de Here Jezus Christus, en toen de apostel zijn handen op hen gelegd 
had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken met vreemde talen en 
profeteerden. Wat zou de Here God nog meer aan bewijs kunnen geven? Gods 
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zegel, die drie keer herhaald werd zou voor iedereen voldoende bewijs moeten zijn 
dat dit Zijn maatstaf is voor het tijdperk van het Evangelie! 
Maar de ideeën van mensen en theologen sterven moeilijk uit. Duizenden predikers 
zouden liever de waarheid van het woord ontkennen, dan erkennen dat ze zich 
vergist hebben of een verkeerd standpunt hebben ingenomen! Het zou voor alle 
mensen beter zijn dat zij zich vernederen onder de almachtige hand van God. Dus 
als de mens de gedachte van de Geest zou willen begrijpen, laat hem dan erkennen 
dat het Woord van God waar is!. “Want de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, 
maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”. Want wat heeft het kaf met de 
tarwe te maken, zei de Here. De ideeën van de mens zijn alleen maar kaf, terwijl het 
Woord van God het  “aller-fijnste van de tarwe” is. 
De doop met de heilige Geest is onafscheidelijk van de kracht van God. Om kracht te 
hebben met God en met de mens moet men vervuld zijn met de Heilige Geest! Als 
het menselijkerwijs mogelijk geweest zou zijn om zonder de doop de wil van God te 
volbrengen, dan zou Jezus nooit dertig jaar gewacht hebben! Als het mogelijk 
geweest zou zijn om de christelijke ervaring met succes te doorleven, dan zouden de 
godsdienstige mensen bij Cornelius niet de doop met de Heilige Geest nodig gehad 
hebben. En als de Heilige Geest niet nodig geweest was voor het hart en wezen van 
de discipelen van Johannes in Efeze, waarom stelde de apostel hen dan deze vraag: 
“Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?” De apostel wist met 
zekerheid dat hun ervaring niet bevredigend was en incompleet zonder de 
onderdompeling in de Heilige Geest van God, een doop die de diepste diepten van 
de natuurlijke mens opent! En hem in staat stelt om Zijn God te begrijpen.  
Terwijl de werkingen van de Heilige Geest divers kunnen zijn, is de doop met de 
Heilige Geest dat niet. Voor wat de waterdoop betreft is die in elk geval hetzelfde, zo 
ook de doop met de Heilige Geest met de verwijzing naar het bewijs van dat 
wonderlijke aankomst! Iedereen moet het hetzelfde ontvangen, of  het vergezeld 
doen gaan met hetzelfde bewijs, want de maatstaf voor zijn ontvangst verandert 
nooit. Het is een doop in God, en een doop die bedoeld is om in alle gelovigen de 
onveranderlijke Christus te openbaren! Het of Hij komt vandaag de dag nog net zo 
zoals Het tweeduizend jaar geleden kwam, Zijn bewijs, Zijn vruchten zijn nog altijd 
dezelfde. In elk geregistreerd geval in de Bijbel ging de doop met de Heilige Geest 
altijd  gepaard met de Goddelijke openbaring van het “spreken met andere talen” 
zoals de Geest hen gaf uit te spreken, en zo is het ook nog vandaag de dag, want 
iedereen die deze “soortgelijke kostbare zalving”, machtige gave ontvangt, spreekt in 
andere talen door de kracht en aanwezigheid van de gezegende Heilige Geest. Er is 
geen verschil! De openbaringen van tweeduizend jaar geleden zijn dezelfde als die 
van vandaag. 
Het kan een einde maken aan de ritualistische waardigheid en u de straat op drijven 
om van de prachtige werken van God te getuigen; het kan u tot een starende 
voorraad maken (rand in een theater), maar het zal u vullen met God, schenkt aan u 
de autoriteit van het Hoofd van de Gemeente, Jezus Christus; en zendt u in de 
gehele wereld om het Evangelie aan alle schepselen te prediken. Het zal u genade 
geven om bij het kruis te leven, en openbaart in u van tijd tot tijd de prachtige 
wijsheid van God. Het zal het vlees onderwerpen en u in staat stellen om in de Geest 
te wandelen; het Bloed te eren; Jezus Christus te verhogen, en u zonder fanatisme 
maken tot een vlam van een heilig vuur! Het zal u de bekleding van kracht brengen, 
u levend maken voor uw God, uw geestelijk wezen verlichten en u verzegelen voor 
de eeuwigheid als de zonen en dochters van de Here God. Het zal u de gaven van 
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de Geest brengen en op u de wijsheid van God uitstorten om die te gebruiken voor 
Zijn Heerlijkheid. Maar het beste van alles is dat Hij u volmaakt zal maken in liefde, 
Hij zal u baden, u onderdompelen, en u dopen met een liefde voor de zielen van 
mensen over de gehele wereld. Hij zal u zegenen met een liefde voor de Godheid 
lichamelijk, en u een aanbiddende en heilige Geest geven. Hij zal u een blik geven in 
de heerlijkheden, en een voorproefje van de krachten van de wereld die komt. Het 
zal uw gemeenschap met de Here Jezus vervolmaken, en u in staat stellen de 
verzoening van Zijn Lichaam en Zijn bloed in de genezing van het Lichaam te 
onderscheiden, en maakt u, nu meteen, een deelnemer in Zijn opstandingskracht! 
Het zal alle lichtheid en onzin wegnemen uit alle openbaringen, en ze heilig en 
overtuigend maken voor de redding van de mens. Hij zal onze geesten verlichten 
voor de belangrijke eindtijd, de tweede komst van de Here Jezus, en de vestiging 
van het Koninkrijk van God over de gehele aarde. 
Als een samenvatting kunnen we dus zeggen dat de waterdoop en de doop met de 
Heilige Geest eigenlijk vermengen in één volmaakte Doop. De twee ervaringen, of 
werkingen, zijn al voldoende om ons te leiden naar het volbrachte werk van Jezus 
Christus, en bewaren ons veilig op Golgotha! Johannes doopte in water, maar 
getuigde dat er Eén kwam, die hen zou “dopen met de Heilige Geest en met Vuur”. 
Jezus daalde af in de Jordaan in de waterdoop, en kwam vervuld met de Heilige 
Geest omhoog. De discipelen van Jezus doopten in water en op de Pinksterdag 
doopte de Here Jezus hen met de Heilige Geest en met Vuur. Toen Petrus de eerste 
Pinksterdienst predikte, werden drieduizend mensen overtuigd van zonden, en 
vroegen de weg naar de redding. Petrus antwoordde hen en zei: “Bekeert u, en een 
iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 
zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”. Filippus predikte in 
Samaria en de hele stad werd bewogen, en velen werden gered, en gedoopt in water 
in de Naam van de Here Jezus, die, toen de apostelen van Jeruzalem naar beneden 
kwamen en de handen op hen legden, ze de Heilige Geest ontvingen. Petrus preekte 
in het huis van Cornelius de waarheid met betrekking tot Jezus Christus, toen de 
Heilige Geest op iedereen viel, die het Woord hoorde en ze spraken met vreemde 
talen en maakten God groot. Toen zei Petrus: “Kan ook iemand het water weren, dat 
dezen niet gedoopt zouden worden”, of “kan iemand de waterdoop verbieden aan 
degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben, net zoals wij”, en ze werden 
gedoopt in de Naam van de Heer. Paulus in Efeze vond daar zekere discipelen die in 
water gedoopt waren in de doop van Johannes. De apostel leerde hen de meer 
volmaakte weg van Jezus Christus, en doopte hen opnieuw in de Naam van de Here 
Jezus, en toen hij hen de handen oplegde werden ze gedoopt met de Heilige Geest, 
en spraken met vreemde talen en profeteerden, en het aantal van hen was ongeveer 
twaalf. Prijs de Heer. 
Lees daarom de registraties, mijn vrienden, en wie zal de noodzaak ontkennen van 
deze machtige bekleding? En Gods kracht om het vandaag de dag te bereiken. Want 
de noodzaak van deze doop wordt elke dag dat we leven steeds duidelijker! De 
goddeloosheid wordt steeds erger, de krachten van het kwaad nemen steeds meer 
toe. De verleidelijkheden van de wereld, het vlees en de duivel worden sterker als die 
atmosfeer wordt geladen met de aanwezigheid van de “overste van de macht der 
lucht!” Demonische krachten worden losgelaten op onze zielen, er is onderdrukking 
en depressie aan alle kanten. Verleidingen die voorheen onopgemerkt voorbij 
gingen, schreeuwen nu om erkenning, en we realiseren ons ernstig de behoefte aan 
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een krachtig inspectie van God, zodat we met succes deze kwade krachten kunnen 
bestrijden, en gereed zijn om de Heer te ontmoeten! 
Moge de Here het in Zijn genade tot het uiterste tot ons zenden! We hongeren en 
dorsten naar de rechtvaardigheid van God. En verlangen naar de openbaring van de 
volmaakte Gemeente, en de bruiloft van het Lam. De Heilige Geest is de olie in het 
vat, en de doop in die Geest is het zegel van God tot een toegang in de 
bruidskamers van Zijn Zoon. Zonder die olie in het vat moest de lamp uitgaan en de 
dwaze maagden werden in de buitenste duisternis achtergelaten in die tijd van de 
grote verdrukking. Ze hadden de bruiloft van het Lam gemist! Laat ons wijs zijn en nu 
kopen!, terwijl de olie nog op de markt is en zo onszelf vele tranen besparen.”Want 
de belofte is op u”. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u! 
 
 

Drie dagen – drie nachten 
 
De periode van de drie dagen en de drie nachten van de profetische Schrift is altijd 
van veel betekenis voor de verzoening van onze Heer. Het is het teken van de 
profeet Jona, (Mattheüs 12:40). Drie dagen en drie nachten waarin de complete 
verzoening van Christus werd bewerkt. Deze periode is door de hele Schrift  
geopenbaard en wordt altijd voorafgegaan door een wezenlijke ervaring, iedere grote 
werking van de Here God in de verlossing van zijn volk. Mozes werd vanaf zijn 
geboorte drie maanden verborgen, (Exodus 2:2). 
Abraham moest een driedaagse reis ondernemen naar het land van Moria, waar hij 
het offer van zijn enige zoon Izaak moest brengen, (Genesis 22:1-4). Israël moest 
een driedaagse reis ondernemen naar de woestijn en daar een offer aan God 
brengen, (Exodus 3:18; 5:3). Een inleiding op de verlossing uit Egypte. 
Israël maakte een driedaagse reis naar de woestijn Sur, (Exodus 15:22). Ze kwamen 
bij Mara aan en het water was bitter. De Here God toonde Mozes een hout dat hij in 
de wateren wierp en ze werden zoet en daar stelde Hij hen op de proef en sloot met 
hen het verbond dat Hij geen ziekten op hen zou leggen. Want ik ben de HEERE, uw 
Heelmeester!”, (Exodus 25:25-26). 
Aan het einde van de woestijnreizen stond Israël voor de oever van de Jordaan, 
klaar  om die over te steken in het land Kanaän. God gebood drie dagen van vasten, 
en een besnijdenis van alle kinderen die in de woestijn  geboren waren, mannen en 
vrouwen moesten apart wonen en allen werden gescheiden voor de Heer, (Jozua 
3:2). De verzoening onder hen toen ze de Jordaan overstaken. 
De profeet Jona werd tot een volkomen deelnemer gemaakt in de verzoening, 
voordat hij aan de Ninevieten berouw predikte. “De HEERE nu beschikte een groten 
vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en 
drie nachten, (Jona 1:17). 
Het is het waard op te merken dat de Here Jezus dit “vis verhaal” geloofde, en het  
classificeerde als een symbool van Zijn eigen dood en opstanding, nadat Hij drie 
dagen en drie nachten in het hart der aarde was geweest, Mattheüs 12:40; Lukas 24: 
45-47). 
Al deze symbolieken van het Oude Testament zijn de afschaduwingen van de 
verzoening die volbracht werd in de dood en opstanding van de Here Jezus Christus 
na drie dagen en drie nachten. 
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Drie maten meel 
 
De drie maten meel in de Schrift zijn een apart en duidelijk omschreven typebeeld 
van de Godheid lichamelijk als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het fundament van 
deze waarheid wordt gelegd in Genesis 18, toen de Godheid lichamelijk naar 
beneden kwam – als de drie engelen – om het verbond van een zoon, Izaak, te 
bekrachtigen en te bevestigen. 
De Drie Engelen waren de volheid van de Godheid, de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Toen ze te voorschijn kwamen, rende Abraham hen tegemoet en boog 
zichzelf naar de grond toe, toen hij hen uitnodigde om uit te rusten. Abraham haastte 
zich naar de tent en zei tegen Sara: maak snel klaar drie maten fijn meel en bak 
(drie) koeken. 
Want tweeduizend jaar geleden waren drie koeken het symbool van de Godheid in 
Israël. Ze werden de “afirkomen” genoemd en werden één keer per jaar gebakken en 
gegeten met het Pesach feest. 
Deze drie koeken werden door de Here Jezus genomen bij het laatste Paasfeest en 
hiervan zei Hij: “Neem, eet, dat is Mijn lichaam dat voor u verbroken wordt”, 
(Mattheüs 26:26-28). Dus de drie maten meel werden gebruikt om het feit vast te 
stellen dat Christus ons Paaslam is. 
In een rechtstreekse verwijzing naar dit verlichtend voorval vertelde Jezus een 
gelijkenis in Mattheüs 13:33 van het zuurdesem dat verborgen was in de drie maten 
meel en de gelijkenis van het Koninkrijk van de Hemel. 
 
 
 

Gabriël 
 
Gabriël – betekent de sterkte van God. Hij is de engel Gabriël die door het gehele 
Oude Testament de openbaring brengt, of de interpretatie geeft van alle 
geheimenissen van God, (Daniël 8:16; 9:21).De engel Gabriël kwam bij Zacharia met 
de boodschap van de komst van Johannes de Doper. Deze boodschap was zo 
geweldig dat het hart van Zacharia de bekendmaking van die heilige lippen niet kon 
geloven, noch kon zijn geest de gedachte bevatten dat uit de diepte van een lang stil 
verleden de stem van zijn God tot hem moest komen.   
Maar de engel zei: “Ik ben Gabriël, die voor God staat, en ben uitgezonden, om tot u 
te spreken, en u deze dingen te verkondigen”, (Lukas 1:19). De engel deed aan 
Maria de aankondiging van de komst van de Messias, (Lukas 1:26-27). De engel 
Gabriël bracht deze boodschap en terwijl hij sprak werd de maagd van Israël 
overschaduwd door de Heilige Geest, en de bevruchting vond plaats door het 
implanteren van het Woord van God, in de schoot van de maagd. Dus de engel 
Gabriël staat in de plaats van de gezegende Heilige Geest – de Heilige Geest in de 
gedaante van een aartsengel. 
 
 

De aartsengel Michaël 
 
Michaël – is de engel van de opstanding, en de engel van de opstanding is de Here 
Jezus Christus. “Maar Michaël, de aartsengel, toen hij met den duivel twistte, en 
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handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem 
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!”, (Judas 9). 
De aartsengel Michaël wordt altijd gevonden in conflict met satan, (Daniël:10:13-21). 
Aan het begin van de periode van de grote verdrukking zal Michaël opstaan! 
Veelbetekenend voor het sluiten van de bediening van verzoening. Hij zit niet langer 
aan de rechterhand van God, maar staat op, en neemt het bestuur van de zaken van 
de gemeente op zich, als ze zich voorbereidt op het bruiloftsmaal, (Daniël 12:1). 
In Openbaring 12:7 leidt Michaël de legers van God in de eindstrijd tegen satan. 
Satan is door Michaël – en zijn boodschappers – Christus en Zijn gemeente - 
uitgeworpen. Niemand kan satan overwinnen, alleen Christus. In dit Schriftgedeelte 
hebben we de vervulling van de eerste profetie, die in Genesis 3:15 gegeven wordt. 
“Het zaad van de vrouw zal u de kop vermorzelen”. Deze slag zal door Christus en 
Zijn heiligen toegebracht worden, (Openbaring 12:7). Satan werd uit de hemelen 
geworpen, en de regering van de antichrist begon, om twee en veertig maanden 
voort te duren, (Openbaring 12:6). 
 
 
 

Het verbond van genezing 
 
 
Het evangelie van genezing der zieken is net zo oud als Gods verbond met 
Abraham, en dat verbond nu werd ongeveer vier duizend jaar geleden gesloten. 
Sinds de komst van de zonde  heeft de mens genezing nodig, want de zonde is de 
wortel waaruit alle ziekten ontstaan zijn, en “allen hebben gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods”. 
Ziekte, evenals zonde, komen op alle mensen als gevolg van de ongehoorzaamheid 
van onze eerste ouders, Adam en Eva. Want allemaal zijn we wel eens ziek, en 
ziekte resulteert vroeger of later in de dood. In deze laatste tijden zijn de mensen die 
kundig zijn in de medische wetenschap of chirurgie uiteindelijk niet in staat om met 
de slechte vormen, die de ziekte aangenomen heeft, om te gaan, en kan geen 
wezenlijke remedie, of genezing brengen. 
Daarom keren velen terug naar het evangelie, en naar het Woord van God voor die 
hulp en genezing, die niet op een andere manier gevonden kan worden. De 
voorgelegde Bijbelteksten zouden met grote zorg bestudeerd moeten worden, en 
natuurlijk met veel gebed. Gebed verandert dingen, en bovenal verandert het ons. 
Dat de kracht van God ons moge aanraken met de goddelijke waarheid van het kruis 
van Christus. Wees van één ding zeker en dat is dat genezing de verzoening is en 
dat dit net zo definitief aan de kinderen van God toebehoort als de vergeving van de 
zonden. Maak aanspraak op uw genezing – op deze gronden – nu meteen! 
De Here God genas Abimélech en zijn vrouw … door de gebeden van Abraham, 
(Genesis 20:17). 
“Want ik ben de Heere, Die u geneest”, (Exodus 15:26). 
Soms maken we onszelf ziek, berouw en belijdenis zal de hindernis wegnemen. 
Mirjam genas op het gebed van Mozes, (Numeri 12:13). 
“Hij zond Zijn Woord uit, en heelde hen”, (Psalmen 107:20). Hoe? “En door Zijn 
striemen is ons genezing geworden”, (Jesaja 53:5). 
Christus had vijf wonden en het getal vijf is in de Schrift altijd van veel betekenis voor 
de verzoening. De vijf kudden van Jakob, (Genesis 32:13-15). David overwon de 
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reus door de vijf gladde stenen, (1 Samuel 17:40). De Gemeente overwint satan 
“Door het bloed van het Lam”, (Openbaring 12:11).  
Het genezende badwater van Bethesda had vijf zalen vol met zieke mensen, 
(Johannes 5:2). 
De houding van Jezus was altijd: “Ik zal komen en hem genezen”, (Mattheüs 8:7-16). 
Jezus genas alle soorten ziekten, (Mattheüs 10:1; Markus 3:15). 
Jezus verleende aan alle discipelen de macht om de zieken te genezen, (Lukas 9:1-
2; 10:9). 
Er zijn vele andere wonderen van genezing in het Nieuwe Testament, bestudeer elk 
van hen en heb geloof in God. 
Soms, in feite altijd, is het nodig om te vasten en te bidden dat de zieke mag 
genezen, (Markus 9:29). “Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de 
ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den 
Naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere 
zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven 
worden”, (Jakobus 5:14-15). Dit is het goddelijk voorschrift voor de genezing van uw 
lichaam. 
 
 

De engel van de Heer 
 
De Engel van de Heer is in de Schrift onveranderlijk de Here Zelf! De Engel van de 
Heer kwam naar Adam, naar Henoch, naar Noach, naar Abraham, (Genesis 2:16; 
5:24; 6:9; 12:1). De Engel van de Heer vond Hagar in de woestijn, (Genesis 16:7). 
De engel van de Heer – De Here Jezus Christus riep tot Abraham, (Genesis 22:11-
15). 
De Engel van de Heer verscheen aan Bileam, (Numeri 22:31). De Engel van de Heer 
verscheen aan Mozes in de brandende braambos, (Exodus 3:2). Aan Jozua, (Jozua 
5:13-15). De Engel van de Heer verscheen aan Gideon, (Richteren 6:12). Aan 
Samson, (Richteren 13:20). Aan David, (2 Samuël 24:17). De Engel van de Heer 
kwam naar Jozef en Maria, (Mattheüs 1:20; 2:13). De Engel van de Heer bij de 
Opstanding, (Mattheüs 28:2). De Engel van de Heer bij Zacharia, (Lukas 1:11). De 
Engel van de Heer opent de deuren van de gevangenis, (Handelingen 5:19). De 
Engel van de Heer sprak tot Filippus en haalde hem weg, (Handelingen 8:26). De 
Engel van de Heer sloeg koning Herodes, (Handelingen 12:23). Opnieuw bemerken 
we dat de Engel van de Heer – de Here Jezus Christus is. 
 
 

Melchizedek, Michaël, Gabriël 
 
 

Melchizedek verschijnt op het toneel van de Bijbelse geschiedenis in de dagen van 
de getrouwe Abraham, in een tijd en onder zulke omstandigheden, die de gehele 
gebeurtenis als diep profetisch bestempelt, en van veel betekenis is voor een nieuwe 
tijdsindeling in het omgaan van God met de mens. In Genesis 14:18-20 wordt een 
eenzaam bezoek van deze goddelijke afgezant geregistreerd. 
Voordat het verbond met Abraham gesloten werd, hoewel dit onmiddellijk na zijn 
roeping was, terwijl hij in oorlog was, en waarin hij zijn vijanden overwonnen had, en 
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met de buit terugkeerde, ontmoette Melchizedek hem. Hij kwam als priester en 
vertegenwoordiger van de Allerhoogste God, de Bezitter van hemel en aarde.  
Hij bracht brood en wijn voort – de zinnebeelden van het Lichaam en Bloed van de 
Here Jezus Christus, in  de sacramenten van de Gemeente van God – en boven 
deze goddelijke vastgestelde symbolen van de Dood en Opstanding van de Here 
Jezus, zegende Hij de getrouwe Abraham, en zei “Wees gezegend Abram van de 
Allerhoogste God, die uw vijanden in uw handen heeft overgeleverd”, en hij, Abram, 
gaf Hem tienden van alles. 
Dit is de korte en eenvoudige beschrijving van dit belangrijke bezoek van 
Melchizedek, de priester van de Allerhoogste God, aan Abram, in de tijd van zijn 
strijd en overwinning. Het kan heel goed zijn dat de beknoptheid van de registratie 
iets te maken heeft met de verkeerde begrippen van de mens met betrekking tot 
deze Melchizedek, want het hoogste waartoe de moderne wetenschap in staat 
schijnt te zijn is om uit dit bezoek op te pikken dat Melchizedek de een of andere 
goed gehumeurde Kananitische, of heidense koning was; dat hij in de tijd van Abram 
koning van Jeruzalem was, en als zodanig de priester van de Allerhoogste God was. 
Melchizedek was de Here Jezus Christus in de theofane openbaring van vóór het 
kruis! Hij was geen heidense koning! Psalmen 110:4 geeft ons een aanwijzing voor 
de identiteit van deze heilige bezoeker.  “Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek”. Het priesterschap van Melchizedek was een “Eeuwig 
Priesterschap” en de enige eeuwige priester van het verbond van verlossing is onze 
Here Jezus Christus. 
De status van Melchizedek is voor eeuwig vastgesteld in de Schrift, in Hebreeën 5:6-
10; 7:1-17. Vers 3: “Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch 
beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk 
geworden zijnde, blijft Hij een priester in eeuwigheid”. Niemand anders dan Jezus 
zou de voorafgaande specificaties kunnen vervullen, dus was Melchizedek de Here 
Jezus Christus. Hij is “Koning der Rechtvaardigheid” en ook “Vredevorst”.  
 
 

De drie schaapherder koningen 
 

Mozes 
 
De drie schaapherderkoningen uit de Bijbel zijn Mozes, David en de Here Jezus 
Christus. Mozes hoedde de kudden van zijn schoonvader, (Exodus 3:1). En terwijl 
Mozes de kudde bewaakte, verscheen de Heer aan hem; en zond hem naar Egypte 
om Gods volk uit dat land te voeren. Mozes stopte met het leiden van de schapen en 
werd de leider van het volk van Israël. Hij was de hoofdbevelvoerder van alle legers 
van Israël, en de koning in Jeschurun, (Deuteronomium 33:5). Eerst een 
schaapherder en daarna de koning. 
 
 

David 
 
David was een herdersjongen in Israël, (1 Samuël 16:11-13). David schreef de 
schaapherderpsalm, en hij riep achtereenvolgens naar de Heer om zijn Herder te 
zijn. “De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken”, (Psalm 23:1). “Zo zegt de 
HEERE der heirscharen: Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de 
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schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over Mijn volk, over Israël”, (2 Samuël 
7:8). David, een schaapherder, volgt de schapen, en wordt daarna de machtigste 
koning van Israël. Eerst een schaapherder, daarna een koning. 
 
 

De Here Jezus Christus 
 
“Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt zijn leven voor de schapen”, 
(Johannes 10:11). Jezus is de schaapherder van de mensheid, een Herder van de 
volkeren. “De Grote Herder van de schapen”, (Hebreeën 13:20). Hij is de Grote 
Herder. Hij is de Herder en Opziener uwer zielen, (1 Petrus 2:25). Jezus is de 
Overste Herder, (1 Petrus 5:4). Aan het einde van de huidige tijdsindeling zal Jezus 
Zijn herdersstaf neerleggen en de scepter van de koning opnemen, want Hij is 
Koning der koningen, en Heere der heren, (Openbaring 17:14). Dus: eerst een 
schaapherder en daarna een Koning. 
 
 

Tekenen en wonderen 
 
Tekenen en wonderen zijn er om het volk te overtuigen dat hetgeen gebeurt een 
wonder van God is. Het grootste van alle wondertekens is het hemelse verschijnsel 
van de zon, de maan en de sterren. “Dat zij zijn tot tekenen”, (Genesis 1;14). De 
tekenen en wonderen van Gods oordelen in Egypte, (Exodus 4:9-17; Jeremia 32:20). 
De getuigenverklaring van Nebukadnezar: “Hoe groot zijn Zijn tekenen! En hoe 
machtig Zijn wonderen!”, (Daniël 4;3). Een teken van de Heer vragen en ontvangen, 
(Jesaja 7:11-14). “En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen”, (Markus 16:17). 
“En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren”, (Lukas 21:11-25). 
Het teken van de profeet Jona, (Mattheüs 12:40). Het teken van de profeet Jona is 
het teken van de dood en opstanding van de Here Jezus Christus! 
In de laatste dagen tekenen en wonderen in de hemelen, (Joël 2:30-31; Handelingen 
2:19). 
Het teken van de Zoon des mensen in de hemel – de maan veranderde in Bloed, 
(Mattheüs 24:30). 
Vele tekenen en wonderen werden door de handen van de apostelen verricht, 
(Handelen 2:43). 
De werking van Satan: “in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen”, (2 
Thessalonicenzen 2:9). 
God getuigt mede door tekenen en wonderen, (Hebreeën 2:4). 
Het grote wonderteken van de Volmaakte Gemeente, (Openbaring 12:1). 
Het grote wonderteken van satan en zonde, (Openbaring 12:3-4). 
“Welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld”, 
(Mattheüs 24:3). 
De grote tekenen van de eindtijd – “En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde 
komen”, (Mattheüs 24:14). 
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Messiaanse profetieën 
 
(1)  “En zij kwamen ter plaatse, die hem God gezegd had; en Abraham bouwde 
aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Izaak, en leide hem op 
het altaar boven op het hout”, (Genesis 22:9). 
Vervulling: - “En hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd 
Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; Alwaar zij 
Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het 
midden”, (Johannes 19:17,18). 
(2)  “Als nu de Midianietische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef 
op uit den kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor twintig zilverlingen; 
die brachten Jozef naar Egypte”, (Genesis 37:28). 
Verkocht voor 30 zilverstukken: Profetie – “Want ik had tot henlieden gezegd: Indien 
het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn 
loon gewogen, dertig zilverlingen”, (Zacharia 11:12). 
Vervulling: - “Toen ging een van de twaalven , genaamd Judas Iskariot, tot de 
overpriesters, en zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij 
hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen”, (Mattheüs 26:14-15). 
(3)  Profetie – “Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor de pottenbakker: 
een heerlijken prijs, dien ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig 
zilverlingen en wierp ze in het huis des HEEREN, voor den pottenbakker”, (Zacharia 
11:13). 
Vervulling: - “En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok 
hij, en heengaande verworgde zichzelven. En de overpriesters, de zilveren 
penningen nemende … en tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede 
den akkers des pottenbakkers”, (Mattheüs 27:5-10). 
NOOT: In zowel de profetie als in de vervulling wordt gesteld: (1) – het was zilver. (2) 
– er waren dertig stukken, (Mattheüs 27:3). (3) – ze werden weggegooid. (4) – ze 
werden in het huis van de Heer gesmeten. (5) – het geld werd gebruikt om het 
pottenbakkersveld te kopen. 
(4)  De discipelen hebben Hem verlaten … Profetie – “Sla dien Herder, en de 
schapen zullen verstrooid worden”, (Zacharia 13:7).  
Vervulling: - “Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende”, (Mattheüs 26:56; 
Markus 14:27). 
(5) – Beschuldigd door valse getuigen. Profetie – “Wrevelige getuigen staan er op; 
hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij”, (Psalmen 35:11). 
Vervulling: - “En de overpriesters en de ouderlingen, en de gehele grote raad 
zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet 
… Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen”, (Mattheüs 26:59-61). 
(6)  Geslagen en bespuugd . Profetie – “Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en 
mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet 
voor smaadheden en speeksel”, (Jesaja 50:6). 
Vervulling: - “Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten”, 
(Mattheüs 26:67). 
(Merk hier op dat de details met elkaar overeenkomen, zowel in de profetie als in de 
vervulling: 1. Hij werd geslagen. Hij werd op het gezicht geslagen, zowel als op 
andere delen van het lichaam, (Lukas 22:64). 3. Er werd op Hem gespuugd. 4. Hij 
werd in het gezicht gespuugd). 
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(7)  Hij stond stom voor Zijn beschuldigers. Profetie – “Als dezelve geëist werd, toen 
werd Hij verdrukt; doch hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter 
slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht Zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open”, (Jesaja 53:7). 
Vervulling: - “En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, 
antwoordde Hij niets. Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord”, (Mattheüs 
27:12-14. 
(8)  Verwond en verbrijzeld. Profetie – “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 
om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, de straf, die ons den vrede aanbrengt, 
was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”, (Jesaja 53:5). 
Vervulling: - “Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden, 
en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten zij die op Zijn hoofd”, 
(Mattheüs 27:26-29). 
(9)  Hij viel onder het kruis. “Mijn knieën struikelden van vasten; en mijn vlees is 
vermagerd, zodat er geen vet aan is”, (Psalmen 109:24). 
Vervulling: - “En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats”, (Johannes 19:17). 
“En uitgaande, vonden zij een man van Cyréne, met name Simon; dezen dwongen 
zij, dat hij Zijn kruis droeg”, (Mattheüs 27:32).  
(10)  Handen en voeten doorboord. Profetie – “Want honden hebben Mij omsingeld; 
een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en 
mijn voeten doorgraven”, (Psalmen 22:17). 
Vervulling: - “En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, 
kruisigden zij Hem aldaar”, (Lukas 23:33). 
(11)  Gekruisigd met dieven. Profetie – “En zij kruisigden met Hem twee 
moordenaars, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En de Schrift is 
vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend”, (Markus 
15:27-28). 
(12)  Bad voor Zijn vervolgers. Profetie – “Hij bemiddelde voor de overtreders”, 
(Jesaja 53:12). 
Vervulling: - “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij 
doen”, (Lukas 23:34). 
(13)  De mensen schudden hun hoofden. Profetie – “Nog ben ik hun een smaad; als 
zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd”, (Psalmen 109:25). 
Vervulling: - “En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden”, 
(Mattheüs 27:39). 
(14)  De mensen maakten Hem belachelijk. Profetie – Ze zeiden: “Hij heeft het op 
den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan 
hem heeft!”, (Psalmen 22:9). 
Vervulling: - “En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en 
ouderlingen, en Farizeeën, Hem bespottende, en zeiden: … Hij heeft op God 
betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil”, (Mattheüs 27:41-43). 
(15)  De mensen verwonderden zich. Profetie – “Zij schouwen het aan, zij zien op 
mij”, (Psalmen 22:18). 
Vervulling: - “En het volk stond en zag het aan”, (Lukas 23:35). 
(16)  Kledingstukken verdelen, en het lot werpen. Profetie – “Zij delen mijn klederen 
onder zich,en werpen het lot over mijn gewaad”, (Psalmen 22:19). 
Vervulling: - “De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn 
klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De 
rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: 
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Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat 
de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en 
over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen”, (Johannes 19:23-24). 
(Noot – Hoe precies is de geïnspireerde profetie! Zijn kleding werd onder hen 
verdeeld, maar het gewaad moest aan één toegekend worden door het werpen van 
het lot. Deze vermeldingen zouden tegenstrijdig lijken, tenzij verklaard door de 
registratie van de gebeurtenis bij het kruis). 
(17) Zijn verlaten roep. Profetie – “Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij mij 
verlaten”, (Psalmen 22:2). 
Vervulling: - “Jezus riep met een grote stem, zeggende: Mijn God! Mijn God! Waarom 
hebt Gij Mij verlaten!” (Mattheüs 27:46). 
(18)  Azijn en gal. Profetie – “Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn 
dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven”, (Psalmen 69:22). 
Vervulling: - “Hierna zei Jezus … Mij dorst”. Daar stond dan een vat vol edik, en zij 
vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn 
mond, (Johannes 19:28-29). 
(19)  Beveelt Zichzelf tot God. Profetie – “In Uw hand beveel ik mijn Geest”, 
(Psalmen 31:6). 
Vervulling: - “En Jezus roepende met grote stemme, zeide:  Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn Geest”, (Lukas 23:46). 
(20)  Beenderen werden niet gebroken. Profetie – “Hij bewaart al zijn beenderen; niet 
een van die wordt gebroken”, (Psalmen 34:21; Exodus 12:46). 
Vervulling: -  Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo 
braken zij Zijn benen niet … Want deze dingen zijn geschied; opdat de Schrift 
vervuld worde … “Geen been van Hem zal verbroken worden”, (Johannes 19:33-36). 
(Noot – Het is nuttig om acht te slaan op andere profetieën over Zijn beenderen). 
(21)  Bloed en water. Profetie – Leviticus 14:4-6. 
Vervulling: - “Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en 
terstond kwam er bloed en water uit”, (Johannes 19:34). 
(22)  Zijn zijde doorstoken. “En zij zullen Mij aanschouwen Dien zij doorstoken 
hebben”, (Zacharia 12:10). 
Vervulling: - “Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer”, 
(Johannes 19:34-37). 
(23)  Duisternis over de aarde. “En het zal te dien dage geschieden, spreekt de 
Heere HEERE , dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij 
lichten dage verduisteren”,(Amos 8:9). 
Vervulling: - “En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot 
de negende ure toe”, (Mattheüs 27:45). 
(Noot – de Joden rekenden twaalf uur vanaf zonsopkomst tot zonsondergang. Hieruit 
volgt dat het zesde uur omstreeks twaalf uur ’s middags moet zijn en het negende 
uur om ongeveer drie uur ’s middags). 
(24)  Begraven in de graftombe van een rijke man. “En men heeft Zijn graf bij de 
goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest”, (Jesaja 53:9) 
Vervulling: - “En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, 
met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus, en 
begeerde het lichaam van Jezus … En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve 
in een fijn lijnwaad, en leide dat in zijn nieuw graf”, (Mattheüs 27:57-60). 
(Noot – Zo’n reeks profetieën, die zo’n lange tijdsindeling beslaan, en zo geheel 
vervuld zijn in één persoon, en alles binnen de grenzen van één dag, doet een 
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beroep op elk open en eerlijke geest, als een van de niet te ontkennen bewijzen dat 
de Schrift het geïnspireerde Woord van God is, en dat Jezus, de Christus niemand 
anders was dan naar waarheid juist de Zoon van God. “Maar deze zijn geschreven, 
opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus , de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, 
het leven hebt in Zijn Naam”, (Johannes 20:31). 
 
 

Het Woord van God 
 

Letterlijk – Geestelijk 
 
Het Woord van God is niet alleen geschikt voor een “letterlijke” interpretatie, want 
een “letterlijke” interpretatie is absoluut noodzakelijk voor een juist begrijpen van de 
Schrift der Waarheid. 
Mijn Woord is Geest en Mijn Woord is Leven, zei Jezus. 
De hele Schrift moet op deze tweeledige basis geïnterpreteerd worden. Er is grote 
schade aangericht, en veel misverstanden en onjuist onderwijs zijn gekomen door de  
vergeestelijking van het Woord, met een algeheel veronachtzamen van zijn 
menselijke, of aardse kant. 
Jezus Christus, de Zoon van God was een eindig mens in het vlees. Zoon van God 
en Zoon des mensen zijn de Goddelijke titels die op Hem van toepassing zijn, en 
geven de Goddelijke en menselijke delen van Zijn aard weer. 
Zijn moeder Maria – Zijn Vader God, Godheid en menselijkheid. Hemels en aards. 
Geestelijk en letterlijk. Het Vlees geworden Woord. 
Dus is het onmogelijk om op een juiste wijze de Waarheid van God te ontvouwen 
zonder dit essentiële feit in ogenschouw te nemen. 
God heeft Zichzelf geïdentificeerd met Zijn schepsel. Als dit niet waar zou zijn, dan 
zou de mens nooit Zijn Maker en God kunnen begrijpen. 
De houding van Jezus Christus ten opzichte van de mens is de houding van de 
Vader God – Want Jezus kwam om de wil van de Vader te doen en om het Woord 
van de Vader te openbaren. 
De waarheid met betrekking tot de redding moet deze kenmerken hebben. We zijn 
wedergeboren – geboren in het vlees en geboren in de Geest. God en mens komen 
samen om dat ene nieuwe schepsel te vormen. Het Goddelijke model. En zo door 
alle openbaringen van het Woord van God. 
De geboorte van Christus was zowel letterlijk (menselijk) als geestelijk (Goddelijk). 
Hij werd uit de hemel geboren. Hij werd op aarde geboren. 
De Engelenschare zong hemelse liederen en bracht de blijde boodschap. De aardse 
herders ontvingen de boodschap.  
De bewijzen zijn “legio” dat de Bijbel één Woord is, dat niet gebroken kan worden. 
Het moet als een geheel bestudeerd worden, als een geheel behandeld worden en 
als een geheel verklaard worden. 
 
 

Geloof 
 
“Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 
zaken, die men niet ziet”, (Hebreeën 11:1). 
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In vers drie wordt de kracht van het geloof uitgedrukt en geopenbaard: “Door het 
geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de 
dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden”.  
Echt geloof is scheppend. Geloof spreekt en wordt gedaan! “Maar zonder geloof is 
het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt , moet geloven, dat Hij is, 
en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken”, (Hebreeën 11:6). 
Door geloof, Abel. Door geloof Enoch. Door geloof Noach. Door geloof Abraham. 
Door geloof werd de jeugd van Sara vernieuwd. Door geloof Izaak. Door geloof 
Jozef. Door geloof Mozes. Door geloof werd Israël droogvoets over het modderige 
bed van de Rode Zee gedragen. Door geloof vielen de muren van Jericho. Door 
geloof leefde de hoer Rachab. Door geloof gingen Gideon, Samson, Barak, Jefta, 
David, Samuël en alle andere profeten door om zich te verzekeren van een bepaalde 
overwinning. 
Koninkrijken werden onderworpen, rechtvaardigheid werd bewerkt, beloften werden 
verkregen, de bekken van de leeuwen werden dichtgemaakt, het vuurgeweld werd 
gedoofd, de scherpte van het zwaard werd overwonnen. Zwakheid werd door geloof 
kracht. De legers van de vreemdelingen werden verslagen en de dood werd hersteld 
tot leven. 
Lees het gehele hoofdstuk over het geloof (Hebreeën 11),  wees sterk in het geloof 
en geef heerlijkheid aan God. 
Zaligheid komt door het geloof tot ons, (2 Timotheüs 3:15). 
Gerechtvaardigd uit het geloof, (Romeinen 5:1). De rechtvaardige zal door zijn geloof 
leven, (Habakuk 2;4). Het gebed des geloofs zal den zieke behouden, (Jacobus 
5:15). 
Satan wordt door geloof uitgedreven, (Markus 16:17). 
Overwinning door geloof, (1 Johannes 5:4). 
Durf God te geloven. Heb geloof in God en in de belofte van Zijn Woord. Geloof 
wordt ons tot rechtvaardigheid gerekend. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Verzet 
bergen. Lees uw Bijbel over dit onderwerp, het is een groot licht. 
 
 

De deur 
 
“Gij zult een venster aan de ark maken, en gij zult haar volmaken tot een elle van 
boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, 
tweede en derde verdiepingen maken”, (Genesis 6:16). Elke Bijbelstudent weet dat 
de ark, die God aan Noach opgedragen had om te bouwen, een gevormd symbool is 
van de Godheid lichamelijk. 
Zijn drie verdiepingen staan symbolisch voor de volheid van de Godheid lichamelijk, 
als Vader, als Zoon en als de gezegende Heilige Geest. De laagste verdieping – de 
fundering van dit geheel – de Vader; de middelste verdieping was de deur – de Zoon, 
en de bovenste verdieping, waarin het venster was, of lichtgever – de gezegende 
Heilige Geest. 
De ark werd gebouwd voor de redding van Noach en zijn familie, en voor iedereen 
die maar wilde binnenkomen. De ingang van de ark was door de deur, die in de 
zijkant van de middelste verdieping was. En die deur was het typebeeld van de grote 
reddingsdeur Jezus, het centrale wezen in de Godheid, de Redder van de wereld, en 
het enige wezen in het heelal dat kon zeggen “Ik ben de Deur” , (Johannes 10:7-9).  
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De met bloed bestreken deur in Egypte, (Exodus 12:22-23). Het gestreken bloed aan 
de bovendorpel en aan de beide zijposten van de deur in alle huizen waar u bent zal 
een teken zijn, en de vernietiger zal niet nabij uw woning komen. Die met bloed 
besprenkelde deur in Egypte was een symbool van het verzoeningsbloed van de 
Here Jezus Christus. “Ik ben de Deur”.  
Alle zondoffers moesten tot aan de deur van het tabernakel gebracht worden, 
(Exodus 29:4; 40:12; Leviticus 4:4) en elke zondaar moet voor redding komen door 
het gebroken lichaam en het gestorte bloed van de Here Jezus. De Here God sloot 
de deur van de ark in de tijd van Noach; zo zal hij ook de reddingsdeur sluiten aan 
het einde van het huidige tijdperk, (Mattheüs25:10; Lukas 11:7). 
“Ik heb een geopende deur voor u”, (Openbaring 3:8). “Ik ben Degene Die de sleutel 
heeft; Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent”, (Openbaring 3:7). 
De “Deur” is zowel in symbolische als in antityperende zin de Here Jezus Christus. Er 
zijn twee kanten aan elke deur: de binnenkant en de buitenkant. Wees ervan 
verzekerd dat u aan de goede kant bent. 
 
 

De zeventig weken 
 
Daniël 9:24-27 is inderdaad de grootste profetie van de Bijbel. 
Het begint bij het voortgaan van de opdracht om Jeruzalem te herstellen en te 
bouwen, tot aan de tweede komst van de Here Jezus Christus, van 457 voor Christus 
tot het einde van het huidige tijdperk. 
Zes belangrijke passages over de profetie: (1) Het beëindigen van overtredingen. (2) 
Een einde aan de zonde maken. (3)  Verzoening doen voor ongerechtigheid. (4) 
Eeuwigdurende rechtvaardigheid brengen. (5) Het verzegelen van visioenen en 
profetieën. (6) Het zalven van de Allerhoogste. 
De omvangrijke strekking van de profetie. Een juiste indeling van deze weken zijn 
nodig voor een juiste interpretatie. 
Volg de engelachtige uitlegger – Gabriël – die ons naar het midden van de 70ste 
week brengt. En niet verder. 
De zeven jaarweken, (Genesis 29:27-28). Een jaar voor een dag, (Numeri 14:34; 
Ezechiël 4:6). 
Zeventig van zevens! Het is hier niet nodig om de theorie van de  jaar-dag toe te 
passen. Het waren zeventig periodes van elk zeven jaar! 490 in totaal. 
De profetische periode die hier bedoeld wordt is verdeeld in 4 delen, 7 weken, of 49 
jaar, 62 weken, of 434 jaar. Een week, of twee halve weken of 3 ½ jaar elk. 
“Tot aan de Messias, de Vorst, was 69 weken, of 483 jaar. Jezus Christus werd de 
Messias bij Zijn doop in de Jordaan, en de Heilige Geest daalde neer. Messias: het 
Hebreeuwse woord voor “Gezalfde”. De Ene gezalfde, (Lukas 3:21-23). 
De eenvoudigste manier om uit te komen op de datum van de “opdracht om 
Jeruzalem te herstellen en op te bouwen” is om terug te rekenen vanaf de zalving 
van Jezus. Hij was 30 jaar oud toen Hij gezalfd werd, (Lukas 3:23). Voeg hier aan toe 
de 457 jaar voor Christus, waarop de opdracht gegeven werd, (Ezra 7:11-26). 
Hetgeen opgeteld 487 jaar is. Trek er nu 4 jaar af vanwege de fout op onze huidige 
kalender, dan blijft er 483 jaar over, of precies 69 profetische weken. De laatste week 
is zeven jaar. 
Toen Jezus “gezalfd” werd waren er al 69 van de 70 weken voorbij. Er blijft nog een 
week over voor vervulling. 
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De 70ste week is bestemd voor de bevestiging van het Verbond. 
De twee vorsten die in de profetie genoemd worden. (1) Messias, de Vorst, Jezus 
Christus, en de vorst die met oorlog en bloedvergieten moest komen - Titus de Zoon 
van Vespasianus leidde de overwinning en vernietigde Jeruzalem, in het jaar 70 na 
Christus en vervulde zo de profetie van Jezus Christus, (Mattheüs 24:2). 
Het verbond moest voor 1 week, of 7 jaar bekrachtigd worden. Jezus Christus 
bekrachtigde het verbond voor de eerste helft van de 70ste week. Vanaf de tijd van de 
Messias, de gezalfde Christus tot het einde van Zijn aardse bediening is precies 3 ½ 
jaar. 
In het midden – middelste – van de week, moest Hij, Christus, de reden zijn tot het 
staken van het offer en de offerande. Dit deed Hij door Zichzelf te offeren op het 
kruis. Het offer en de offerandes waren die van de wet van Mozes. Niets zou die 
verordeningen kunnen opheffen, dan alleen het offeren van het echte antityperend 
Lam van God, (Johannes 1:29). 
Het lijden van Christus bevredigt elke eis van de wet, (Romeinen 10:4). 
Dus vanaf de tijd van het “verder gaan van het gebod” tot de kruisiging van Christus 
waren er 69 ½ volle weken, of 486 ½ echte jaren gepasseerd. 
Tussen het einde van de eerste helft van de 70ste week en het begin van de laatste 
helft van dezelfde week moet het gehele tijdperk van de gemeente tussenbeide 
komen. 
Het herstel van de tempel en de stad was zodat de Joden in Jeruzalem hiermee door 
konden gaan totdat de Messias werkelijk geboren was. De Tempel moest herbouwd 
worden om het woord van de Heer te vervullen, (Maleachi 3:1). 
Het eerste deel van de profetische toewijding aan het bouwen van de Tempel. De 49 
jaar, (Daniël 9:25; Johannes 2:19-20). Zesenveertig jaar met het bouwen van de 
Tempel. Drie jaar met het bouwen van de muur. 
Foutieve interpretaties zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de laatste week 
aan het einde van de huidige tijdsindeling. Precies de helft van de 70ste week blijft 
nog over voor vervulling. 
De hoofdstukken 11, 12 en 13 van het Boek Openbaring brengen de laatste helft van 
de 70ste week in zicht. Het wordt op verschillende manier aangeduid als 1260 dagen, 
42 maanden. Tijd, tijden en een halve tijd. In wezen is het 3 ½ jaar. 
De profetieën van Daniël zijn in exacte overeenstemming met deze verdelingen, 
(Daniël 7:25, vooral 12:7). 
De antichrist heeft met niemand een verbond te sluiten, noch met de Joden, nog met 
de heidenen. 
Het verbond waarvan gesproken wordt is Het Verbond! En Het Verbond is het 
verbond dat God met Abraham sloot. 
De antichrist komt pas op bij het begin van de grote verdrukking, Openbaring 13:1-
18). Dus kan hij niet een verbond sluiten met de Joden 7 jaar voor het einde van 
deze tijdsindeling. De periode van de antichrist op aarde is slechts 3 ½ jaar.  
De laatste helft van de 70ste week wordt gegeven om het verbond te bevestigen door 
de twee getuigen, die het in de oordelen bevestigen. Net zoals Jezus het bevestigt in 
de eerste helft in tekenen en wonderen van genade, (Romeinen 15:8). 
De laatste helft van de 70ste week behoort aan de periode van de wet, die weer 
hersteld zal worden voor het opleggen van de straffen zoals die tegen de zonden 
voorgeschreven is. 
De antichrist kan niet komen voordat satan uit de hemelen geworpen is, wat aan het 
begin van de periode van de grote verdrukking is, (Openbaring 12:9). 
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De verbreiding van de gruwel van verwoesting, waarvan door de profeet Daniël 
gesproken is, (Mattheüs 24:15-16). 
Zelfs voor de voltooiing! Het einde. 
 
 
      
 

De zeventig weken 
 

Studieschets 
 
Daniël 9:24-27 is inderdaad de grootste profetie van de Bijbel. 
Het begint bij het voortgaan van de opdracht om Jeruzalem te herstellen en te 
herbouwen, tot aan de tweede komst van de Here Jezus Christus, van 457 voor 
Christus tot het einde van het huidige tijdperk. 
Zes belangrijke passages over de profetie: (1) Het beëindigen van overtredingen. (2) 
Een einde aan de zonde maken. (3) Verzoening doen voor ongerechtigheid. (4) 
Eeuwigdurende rechtvaardigheid brengen. (5) Het verzegelen van visioenen en 
profetieën. (6) Het zalven van de Allerhoogste. 
De omvangrijke strekking van de profetie. Een juiste indeling van deze weken zijn 
nodig voor een juiste interpretatie. 
Volg de engelachtige uitlegger – Gabriël – en er zal geen vergissing zijn. Hij neemt 
ons mee naar het midden van de 70ste week. En niet verder. 
De jaarweek, ofwel de profetische week, wordt duidelijk aangetoond in de volgende  
Schriftgedeelten: Genesis 29:27-28. Een jaar voor een dag, (Numeri 14:34; Ezechiël 
4:6). 
Het oorspronkelijke begin van de Schrift, zijn de vastgestelde “Zeventig van zevens”, 
de huidige profetie. Het waren zeventig periodes van elk zeven jaar, 490 in totaal, in 
plaats van zeventig weken! Dus is het niet nodig om de gedachte van de jaardag te 
gebruiken voor 70 x 7 = 490. 
Deze profetische periode van 490 jaar is verdeeld in vier delen: de eerste van zeven 
van zevens, of 49 jaar. De tweede periode zou moeten zijn 62 van zevens, ofwel 434 
jaar. De laatste periode was die van een week, ofwel zeven letterlijke jaren. Deze 
laatste week werd door de Engel Gabriël weer verdeeld in twee halve weken, ofwel 
twee perioden van elk 3 ½ jaar. De eerste van deze halve week werd vervuld in de 3 
½ jaar van de bediening van Christus. De laatste halve week zal vervuld worden in 
de periode van de grote verdrukking, welke de laatste drie en een half jaar zijn die 
aan de komst van de Here Jezus Christus voorafgaan. 
De eenvoudigste manier om te komen op de datum van de “opdracht om Jeruzalem 
te herstellen en op te bouwen” is om achteruit te rekenen vanaf de zalving van 
Jezus. Hij was 30 jaar oud toen Hij gezalfd werd, (Lukas 3:23). Voeg hier aan toe de 
457 jaar v. Chr., en u krijgt 487 jaar. Trek er nu vier jaar af vanwege de fout op onze 
huidige kalender, dan blijft er 483 jaar over, ofwel 69 weken, of zevens van de totale 
profetie. De laatste week is, zoals we gezegd hebben, zeven jaar. Dus de gehele 
periode van 490 jaar is volledig en op een juiste manier verklaard. 
Toen Jezus “gezalfd” werd in de Jordaan waren er al 483 jaren voorbij. Tot de 
Messias, de Vorst, zullen er 7 weken, en 62 weken, 69 weken in totaal zijn. 
De 70ste , ofwel de laatste week,  is bestemd voor de bevestiging van het Verbond. 
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Er worden twee vorsten in de profetie genoemd. (1) Messias, de Vorst, Jezus 
Christus. (2) De vorst die zal komen, Titus, de Zoon van de Romeinse keizer, die 
Jeruzalem belegerde en vernietigde in het jaar 70 na Christus, dus de vervulling van 
de profetie van Jezus Christus, (Mattheüs 24:2). 
Het verbond moest bekrachtigd worden voor een week, of zeven jaar, en het is de 
foutieve indeling van deze laatste week waardoor er verwarring van interpretaties 
ontstaat. 
Jezus Christus werd de Messias bij Zijn doop en zalving in de Jordaan, het eerste 
door de handen van Johannes, en daarna onder de zalving van de Heilige Geest. 
Dus toen Jezus de Messias werd, waren er negen en zestig van deze profetische 
weken voorbij gegaan in de eeuwigheid. Er blijft maar een week over, ofwel zeven 
jaar van de profetie tot de vervulling van de zalving van Jezus. Jezus diende exact 
drie en een half jaar, van de zalving tot het kruis, en deze periode vormt het eerste 
halfjaar van de laatste, ofwel zeventigste week. Dit wordt duidelijk aangetoond door 
het feit dat in het midden, ofwel  middelste, van de week, Hij, Jezus, oorzaak was 
voor staken van het offer en de offerande. Niemand anders kon dit deel van de 
profetie volbrengen dan het offer van het lichaam van Christus op het kruis. Het offer 
en de offerandes waren deel van het bevel van Mozes onder de wet. Christus moest 
een einde maken aan de wet in Zijn dood op het kruis. Dus de eerste helft van de 
laatste week geeft hier geweldige rekenschap van.  
Toen kwam de instelling van de gruwel der verwoesting, (Mattheüs 24:15). En de 
verspreiding van de gruwelen die de verwoesting maakte, zelfs voor de voltooiing. De 
voltooiing, ofwel het einde, is nu toekomst omdat de laatste helft van de zeventigste 
week nog niet vervuld is.  
Tussen het einde van de eerste helft van de 70ste week en het begin van de laatste 
helft van dezelfde week moet het gehele tijdperk van de gemeente liggen! 
De laatste helft van de 70ste week is de drie en een half jaar aan het einde van de 
huidige tijdsindeling, en is zo gesteld in Daniël 7:25 en Daniël 12:7. Het wordt ook 
geopenbaard tegen de juiste achtergrond in Openbaring 11:2; 12:6,14 en 13:5. 
Deze laatste periode is de tijd van de grote verdrukking. Tijdens deze periode zal de 
antichrist regeren en de gehele wereld vernietigen. 
Het herstel van de tempel na de Babylonische gevangenschap had tot doel de 
vervulling van het Woord van God, (Maleachi 3:1). De Joden moesten hiermee 
doorgaan totdat de Messias werkelijk geboren was. 
Het eerste deel van de profetie werd besteed aan het herbouwen van de Tempel. De 
49 jaar, (Daniël 9:25; Johannes 2:19-20). Zesenveertig jaar met het bouwen van de 
Tempel. Drie jaar met het maken van de straat en de muur. 
Foutieve interpretaties zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de gehele periode 
van de laatste, ofwel zeventigste week aan het einde van de huidige tijdsindeling. 
Maar een halve week moet nog vervuld worden. Dat is de laatste helft van de 
zeventigste week, ofwel drie en een half echte jaren. 
Openbaring 11:2,3; 12:6,14 en 13:5; Daniel 7:25; 12:7 tonen allemaal deze prachtige 
tijdsindeling aan. Ze laten ook de gevarieerde bedieningen zien die tijdens deze 
periode uitgevoerd moeten worden. 
Voor de over het algemeen geaccepteerde leer dat de antichrist 7 jaar voor het einde 
van de huidige tijdsindeling zal komen en een verbond met de Joden in vervulling zal 
doen gaan in een herbouwde tempel, en dit verbond voor een periode van zeven jaar 
sluit,  heeft geen enkel fundament in de Schrift. 
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Nergens wordt deze gedachte zelfs maar genoemd. Het is het product van een 
foutieve interpretatie van deze profetie. De leerling hoeft geen tweede gedachte te 
wijden aan dit idee, want het heeft in feite geen enkel fundament. 
Een van de gemakkelijke dingen om in de Schrift te bewijzen is dat de antichrist er 
geen zeven jaar voor het einde is of zelfs maar kan komen. Het woord in Openbaring 
13:1-6 is afdoende voor wat deze kwestie betreft. Hij komt niet voor de uitwerping 
van satan, hetgeen aan het begin van de laatste helft van de 70ste week is, en een 
tweede gedachte is dat de antichrist geen verbond kan sluiten of breken. 
Het verbond waarvan gesproken wordt is het eeuwigdurend Verbond dat God met 
vader Abraham sloot, (Genesis 15:1-17), en dat uiteindelijk verzegeld werd in het 
kostbare bloed van de Here Jezus Christus, eenmaal voor iedereen, (Hebreeën 
9:12). 
Jezus Christus bevestigde het verbond, (Romeinen 15:8), tijdens de periode van Zijn 
aardse bediening, door de tekenen en wonderen die Hij deed. Het  Verbond zal 
bevestigd worden tijdens de tijd van de verdrukking, drie en een half jaar, door de 
Twee Getuigen, in de tekenen en wonderen van de oordelen van God. 
De laatste helft van de 70ste week behoort aan de periode van de wet, en de wet zal  
weer hersteld worden voor de rechtvaardiging van het Woord van God en voor het 
opleggen van die straffen zoals die door de wet voorgeschreven zijn. 
De verbreiding van de gruwelen reikt van het opnieuw instellen van de rituelen van 
Mozes, nadat Christus gestorven was, en tot het moment van de komst van de 
antichrist, (Daniël 9:27; Mattheüs 24:15). Tussen het einde van de eerste helft van de 
70ste week en het begin van de laatste helft van dezelfde week ligt het gehele 
gemeentetijdperk. 
De profetie van de zeventig weken, of letterlijk de “Zeventig van zevens”, zoals 
geregistreerd in Daniël 9:24-27, is inderdaad de grootste en meest uitgebreide 
profetie van de gehele Bijbel. De grootste, omdat het de komst en het komen van de 
“Belangrijkste” voorzegt, zoals de komst van Jahwe’s beloofde Messias in Zijn 
bediening van verzoening, en de instelling van het Koninkrijk van God, waar lang 
naar uitgekeken is, hetgeen op de gehele aarde van toepassing zal zijn tijdens het 
onsterfelijke tijdperk van duizend jaar. 
Het begint bij het voortgaan van de opdracht om “de Heilige Stad te herstellen en te 
herbouwen”, het is van toepassing op de bestemming van alle mensen, en omvat 
alle tijden, zelfs tot aan het einde van de huidige tijdsindeling, waar het ten volle de  
voltooiing bereikt bij de tweede komst van de Here Jezus Christus vanuit de 
hemelen, in kracht en grote heerlijkheid. Het is van toepassing op het noodlot van de 
Joden, de Heilige stad Jeruzalem, de gruwelen der vernietiging, de tijden van de 
heidenen, het gehele Gemeentetijdperk, de vervolmaking van die gemeente, het 
wegnemen van de Gemeente-Bruid, de geboorte van de Mannelijke zoon, en zijn 
“weggerukt worden” voor de troon van God, de oorlog in de hemelen, het uitwerpen 
van satan, de openbaring van de antichrist, de periode van zijn verblijf, de grote 
verdrukking, het uitstorten van de toorn van God, Armageddon, de openbaring van 
het Levende Woord, Die op een wit paard rijdt aan het hoofd van de hemelse legers, 
het grijpen van het beest en de valse profeet, het binden van satan en zijn 
verzegeling in de afgrond voor een periode van duizend jaar, de vernietiging van de 
goddeloze menigte door de helderheid van Zijn komst, de opstanding van de 
rechtvaardige doden, en de heerlijke ontmoeting in de lucht, en de terugkeer van 
Christus en Zijn bruid naar de aarde om het koninkrijk van God op te zetten, terwijl de 
heiligen het zullen bezitten, (Daniël 7:18), volgens het Woord van de Heer. Al deze 
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machtige gebeurtenissen zijn vervat in deze prachtigste profetie, vandaar de 
noodzaak van een juiste interpretatie; als we hier niet in slagen dan missen we de 
gedachte van de gezegende Heilige Geest, en als gevolg daarvan lopen onze 
pogingen om de gehele structuur van het profetische woord te harmoniseren op niets 
uit, alleen maar op een verschrikkelijke verwarring – zoals dit tegenwoordig is. 
De Joden hadden sabbatsjaren, (Leviticus 25:8), waardoor hun jaren verdeeld waren 
in jaarweken, zoals in deze belangrijke profetie. Elke week bevatte zeven jaar, dus 
de zeventig weken waarover hier gesproken wordt beslaan een periode van 
vierhonderd en negentig jaar. Het is dan ook allemaal niet nodig om de verbeelding 
te rekken om tot deze conclusie te komen, want het is voor de Bijbelleerling wel 
bekend dat vaak in de profetische schrift een jaar aangeduid wordt door een dag, en 
een dag voor een jaar, en er is een passage dat ons vast en zeker leert dat een 
profetische week een periode van zeven  jaar is, en maar erg weinig mensen lijken 
dit feit onderkend te hebben. De verwijzing van de Schrift wordt gevonden in Genesis 
29:27-28 en de omstandigheden concentreren zich rond het bedrog van Laban, met 
betrekking tot Lea, de eerste vrouw van de aartsvader Jakob. 
Nadat Jakob het bedrog ontdekt had, en dat hij Lea gekregen had in plaats van 
Rachel, stemde hij erin toe om nog een “week”, ofwel zeven jaar te werken voor de 
vrouw waar hij echt van hield, en Laban zei: “vervul de week van deze; dan zullen wij 
u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. 
En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn 
dochter, hem tot vrouw”, (Genesis 29:27-28). Dus in de eenvoudige termen van de 
Schrift, worden zeven jaar een week genoemd, en een week wordt zeven jaar 
genoemd! En dus worden in de profetie de zeventig weken als zeventig jaarweken 
beschouwd, een periode van in totaal vierhonderd en negentig jaar. Hoewel er 
zoveel gezegd kan worden over een verdere verklaring dat het oorspronkelijke begin   
van de profetie “zeventig van zevens” luidt,  zou het even gemakkelijk zevens van 
jaren hebben kunnen zijn, als zevens van dagen, en als dit het geval is, dan hoeft de 
theorie van de jaardag helemaal niet toegepast te worden, want zeventig van zevens 
van jaren zou vierhonderd en negentig jaar zijn. 
 
 

De omvang van de profetie 
 
Daniël 9:24, het eerste van de profetie, wordt verdeeld in zes fasen, ofwel het omvt 
zes markante gebeurtenissen! De eerste is: “Het beëindigen van overtredingen”. Het 
tweede:  “Een einde aan de zonde maken”. Het derde is: “Verzoening - of boete doen 
- voor zonde en ongerechtigheid”. Het vierde is: “Het brengen van  eeuwigdurende 
rechtvaardigheid”. Het vijfde is:  “Het verzegelen van visioen en profetie”. Het zesde 
is:  “Het zalven van de Allerhoogste”. 
Een blik op deze zes delen van de aankondigingen van de engel, laat ons meteen de 
algehele compleetheid zien en de prachtige reeks en omvang van het 
verlossingswerk dat volbracht moet worden binnen zijn grenzen, en dit alleen 
bezegelt de gehele profetie als Messiaans, want niemand anders dan de Christus 
van God zou zijn exacte vereisten kunnen vervullen en het tot een bevredigend einde 
in zijn geweldig programma brengen. Zo zal men zien dat de zeventig jaarweken 
onder de Goddelijke verdeling moet reiken tot de tweede komst van de Here 
Christus, en de openbaring van Zijn Koninkrijk. 
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Want de overtreding is nog niet beëindigd, en er is nog geen einde gemaakt aan de 
zonde. De mens overtreedt nog steeds de wet van God, en de zonde tiert welig over 
de gehele aarde; inderdaad de dagen van Noach worden herhaald, zoals Jezus zei. 
Op het kruis werd verzoening voor de zonde en de ongerechtigheid gedaan door het 
kostbare bloed van Jezus Christus, maar de overtreding en de zonde gaat steeds 
door, en zal dit ook doen, totdat Jezus voor de tweede keer komt, en zal er door de 
Helderheid van Zijn Heerlijkheid helemaal een einde aan maken. Er is voor de zonde 
verzoening gedaan, zoals we gezegd hebben, maar de eeuwigdurende 
rechtvaardigheid is nog niet binnengebracht, de zonde tiert welig! Noch is visioen en 
profetie verzegeld, want deze beide geestelijke gaven zijn nog in de gemeente. Dank 
God hiervoor! En zal hier mee doorgaan totdat het wezen van alle visioenen en 
profetieën – Jezus Christus, op de wolken van de hemel komt om het te verzegelen, 
of ze nutteloos verklaart, door de wezenlijke openbaring van Zijn eigen heerlijke Zelf. 
We zullen verder geen enkel visioen meer nodig hebben als we Hem zien! En de 
profetie zal verouderd zijn en volledig vervuld als het wezen ervan voor altijd in ons 
midden is! 
“Het zalven van de Allerhoogste”. Wat heeft deze passage tot een verwarring en 
verkeerde voorstellingen geleid! Jezus werd gezalfd door de Heilige  
Geest terwijl Hij bij zijn doop in de rivier de Jordaan stond, (Lukas 3:21-22), en dit is 
verward met de woorden van deze profetie, want onder de wet was het Allerheiligste 
een plaats en geen persoon, ofschoon het zo heilig was vanwege de Aanwezige erin. 
Maar zoals we op een andere plaats gezegd hebben, was de Allerheiligste plaats 
duizend in zijn kubieke inhoud, en deze duizend el stond symbolisch voor de Ene 
met de heerlijkheid van de Heer, en de aanwezigheid van God zal werkelijk wonen bij 
de mens, (Openbaring 21:3). Dus terwijl een zinsnede van de profetie vervuld werd, 
toen Jezus stierf aan het kruis, wachten de andere vijf zinsneden op de komst van 
alleen maar die Ene, Jezus Christus, om bij diens komst in heerlijke majesteit de 
aarde te oordelen, de aarde en de zeeën zullen haar doden teruggeven; overtreding 
en zonde zullen er niet meer zijn; eeuwigdurende rechtvaardigheid zal een normale 
toestand zijn. Geen behoefte meer aan visioen en profetie, want we zullen Hem zien 
zoals Hij is.  
Zoals we gezegd hebben moest de profetie reiken vanaf het tijdstip van het geven 
van de opdracht tot het herstellen en bouwen van Jeruzalem. Het exacte moment 
van het begin van deze opdracht is nooit vastgesteld, want de schrijver heeft altijd de 
gedachte gehad, dat de God Die waakte over het schrijven van deze registratie, ook 
over de opeenvolgingen van de tijden gewaakt heeft. En we zijn van mening dat met 
de uitzondering van de vier jaar, waarvan we weten dat die aan de huidige 
tijdsindeling toebehoren, het over het algemeen heel juist is. En mijn Bijbel laat zien 
dat dit bevel door Artahsasta, koning van Perzië, verkondigd werd in het jaar 457 
voor Christus. 
 
 

De verdeling van de weken 
 
Het is uiterst belangrijk dat deze profetie op de juiste manier verdeeld wordt, want de 
verdeling van deze tijden heeft geleid tot verwarring en ontsierde alle intelligente 
interpretaties! Natuurlijk kan er geen betere manier zijn dan het volgen van de 
ontvouwing van deze profetie, zoals de engel Gabriël het geopenbaard heeft. Als 
men dit gedaan had, dan zouden alle pijnlijke conflicten tussen commentatoren 
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vermeden zijn geweest. Nu had de engel gezegd: “Totdat  Messias, de Vorst, zeven 
weken zal zijn, en twee en zestig weken, of negen en zestig weken in totaal. Een 
periode van vierhonderd en drieëntachtig jaar en aan het einde van die tijd zou de 
Messias komen! Een aparte en afgescheiden meting van de profetische tijd zou de 
regeerders van genade in staat moeten stellen om de tijd van de komst van de 
Messias te beoordelen! Juist het feit dat het moest reiken “totdat Messias de Vorst” 
de banden van de eerste en de tweede periode van zeven weken, en de twee en 
zestig weken in totaal vastbindt, bij de “zalving”, met de gezegende Heilige Geest”, 
van de Zoon van God in de Jordaan. Het woord Messias is het Hebreeuwse woord 
voor de Gezalfde, en terwijl Jezus werd geboren als de Zoon van God werd Hij pas 
de gezalfde Zoon op het moment dat de Heilige Geest in de vorm van een duif, op 
Hem rustte, en de volheid van Gods kracht bracht in de bekleding met de Geest. De 
“zalving” veranderde zijn hele wezen en openbaarde Hem aan de wachtende wereld. 
Op de tijd van Zijn zalving “was Jezus ongeveer dertig jaar”, (Lukas3:23), dus het 
proces van eenvoudig rekenwerk krijgen we 457, min de 4 jaar af vanwege de fout 
die gemaakt is en we krijgen 453 v. Chr. Voeg aan de 453 toe de leeftijd van Jezus 
ten tijde van Zijn Messiasschap, hetgeen 30 jaar was, en dan heeft u het volledig 
geprofeteerde aanvulling van negen en zestig weken, of 483 jaar. Dit is de vervulling 
tot op de letter van de aankondiging van de engel Gabriël en bekrachtigt de 
christelijke gelovige in zijn geloof in de Goddelijke inspiratie van het gezegende 
Woord van God. 
Het is ook heel duidelijk dat de profetie gescheiden werd in drie aparte delen, of 
perioden. (1) De zeven weken, of negen en veertig jaar. (2) Twee en zestig weken, of 
vierhonderd en vierendertig jaar. (3) Een week, of een periode van zeven jaar. De 
eerstgenoemde tijdsindeling werd gegeven voor de herbouw van de tempel door 
Ezra en Nehemia, en het herstel van de straten en muur van de heilige stad, (Daniël 
9:25)., samen met de hervestiging van de gehele Joodse staat. Zes en veertig jaar 
over de bouw van de tempel, (Johannes 2:20), en drie jaar over de stad en de muur!. 
Negen en veertig jaar! Dan de twee en zestig weken, of vierhonderd en drie en 
veertig jaar van de hervestiging van het Joodse Koninkrijk, die door zou moeten gaan 
totdat de Messias zou komen! En tot slot de laatste, of zeventig weken, waarin de 
zalving van Christus plaatsvond, en de voltooiing van alle dingen. Want de 
handelingen van deze laatste week, of periode van zeven jaar, zijn veruit het 
belangrijkste, vandaar de noodzaak om hier geen fouten te maken. 
En er kunnen geen fouten gemaakt worden als men bereid is om de interpretaties 
van de engel Gabriël te volgen, die naar de profeet Daniël gezonden werd met het 
nadrukkelijke doel om de profetie bekend te maken, (Daniël 9:23), en het bevredigen 
van de hartshonger van deze profeet van God. Laten we, voordat we aankomen bij 
het laatste vers van deze profetie, eraan denken dat hier twee Vorsten worden 
genoemd, die betrokken zijn bij de algehele vervulling. De Ene is “Messias, de Vorst”. 
De andere is “de vorst die zal komen”, die de stad en het Heiligdom – de Tempel – 
met een vloed van oorlogen en de daarmee gepaard gaande verwoesting, moest 
vernietigen. Dat wil zeggen: Titus, de zoon van de Romeinse keizer, Vespasianus, 
die de legers van de Romeinen aanvoerde toen Jeruzalem vernietigd werd, vervulde 
deze profetie letterlijk. Het zien van de waarheid is het bewaren voor fouten en maakt 
een juist begrijpen gemakkelijk.  
We hebben altijd verdriet gehad over de onjuiste toepassingen van dit centrale vers, 
het 27e, en ons afgevraagd hoe men het op de antichrist zou kunnen toepassen! 
Want dit wordt over het algemeen gedaan! Wanneer het als feit helemaal geen 
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betrekking heeft op “de mens der zonde” voor zover het de bevestiging van het 
Verbond betreft!  Want de antichrist heeft bepaald geen verbond om te bevestigen!  
En de leer dat de laatste week , of zeven jaar, helemaal aan het einde is van de 
huidige tijdsindeling, heeft geen fundament, noch in de Schrift, noch feitelijk. Er wordt 
over het algemeen gesteld dat de periode van zeven jaar van deze profetie is aan 
het einde van het huidige tijdperk, maar dat aan het begin van deze periode de 
antichrist zal komen en zijn koers door de hele week zal lopen. Er wordt 
verondersteld dat hij aan het begin ervan een verbond zal sluiten met de Joden. Ook 
wordt er aangenomen dat hij zich in het midden van deze laatste week zal 
presenteren/vertonen in de herstelde tempel op de berg Sion en zal eisen dat de 
Joden hem zullen accepteren als hun Messias, volgens de ondubbelzinnigheid van 
het voorafgaande verbond, en als ze hier niet in slagen dan zullen ze opnieuw 
uitgedreven worden. 
Niets hiervan hoeft serieus genomen te worden! Ten eerste is de gehele week niet in 
dit einde van de tijdsindeling van het evangelie. We citeren de profetie: “En hij zal 
velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer 
en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester 
zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over 
den verwoeste”. Plotseling zal gezien worden dat de engel geen poging onderneemt 
om de hele week uit te leggen! Verder dan de verklaring dat het een verbond moest 
zijn die de tijd bevestigt!  Hij nam ons naar het midden, ofwel middelste, ofwel 
centrum van de laatste week. Hij maakt hoe dan ook geen vermelding over de laatste 
helft! Dus iedereen die het op zich wil nemen om de laatste helft van de week te 
ontvouwen of te interpreteren, moet noodzakelijkerwijs de registratie van de Bijbel 
negeren, en zonder de wil en de Geest van de Heer gaan, want de engel Gabriël 
doet dit niet! En we kunnen ons wel afvragen waarom? Het antwoord is eenvoudig 
omdat de laatste helft van de zeventigste week tot een andere tijdsindeling behoort, 
en dat is de tijdsindeling van de Heilige Geest, de periode waarin we nu leven! In 
plaats van dit prachtige vers toe te passen op de antichrist aan het einde van de 
huidige tijdsindeling, laten we het toepassen waar het terecht thuis hoort en zien hoe 
het past tussen de rest van de Bijbelse waarheid. 
Er is in de hemel boven noch op de aarde beneden een wezen, dat in staat is om 
“Het Verbond” van God te bevestigen, behalve Degene die dat Verbond verzegeld 
heeft met zijn eigen kostbaar bloed, zoals de Here Jezus Christus, Die in die 
geweldige handeling op het kruis van Golgotha, het bekrachtigde en verzegelde als 
het eeuwigdurend Verbond, (Hebreeën 13:20). En dit eeuwigdurend verbond is dat 
verbond dat God met Abraham en Sara sloot, toen Hij bij het typerende offer (Izaak) 
de gave van Zijn eniggeboren Zoon beloofde als de Redder en Verlosser van de 
mensheid. Dus de bevestiging van het verbond is het werk van de Here Jezus 
Christus. Dit is duidelijk gemaakt in het Schriftgedeelte van het Nieuwe Testament, 
want in Romeinen 15:8 lezen we: “En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar 
geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou 
de beloftenissen der vaderen”, en weer in het evangelie van Markus 16:20, “en 
bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden”. 
Dus staat er geschreven dat “In de helft der week zal Hij het slachtoffer en het 
spijsoffer doen ophouden”, en dit is precies wat het offer van Christus op Golgotha 
deed! Vanaf het moment dat Jezus aan het kruis op Golgotha stierf, werd het offeren 
van het bloed van stieren en geiten een verfoeide en gehate gruwel, en een conditie 
waarover door Jesaja geprofeteerd werd, toen hij zei: “Wie een os slacht, slaat een 
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man; wie een lam offert, breekt een hond den hals; wie spijsoffer offert, is als die 
zwijnenbloed offert; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent”, 
(Jesaja 66:1-4). Lees het en kijk naar Gods houding ten opzichte van de tempel en 
zijn offers! Nadat het bloed van Zijn zoon gestort was! Geen van die offers achtte Hij 
hoog, maar veegde ze allemaal weg in het schrikbeeld van Zijn toorn. Toch ging de 
mens er mee door om het gespleten voorhangsel te herstellen en in het offeren van 
het bloed van dieren, na het kostbare levensbloed van Zijn Zoon, Die de losprijs voor 
de zonde geworden was! En toch zijn enkelen aan het zoeken naar een herstel van 
dit gehate ding, dat op zichzelf de “gruwel der verwoesting” vormt, zoals uitgesproken 
door de profeet Daniël in de ontvouwing van de Zeventig weken, en waarnaar door 
de Here Jezus Christus is verwezen: “Wanneer gij dan zult zien den gruwel der 
verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige 
plaats; (die het leest, die merke daarop!). Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de 
bergen”, (Mattheüs 24:15-16). De gruwel der verwoesting die teweeggebracht werd 
door besluiten van het Sanhedrin om door te gaan met de offerandes van de wet, 
nadat het voorhangsel van de tempel “in tweeën was gescheurd” door de machtige 
kracht van de Heilige Geest van God! 
Om deze reden vermorzelde Jehova uiteindelijk zowel de tempel als de mensen, en 
vernietigde ook hun stad. De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel tegen 
deze onrechtvaardige en onheilige zaak op een verschrikkelijke manier, en moge 
God genade hebben met alles en iedereen die deze gruwelijke toestand zou willen 
herstellen! en weer aanzetten tot Zijn toorn. Dus toen Jezus op het kruis stierf 
kwamen “slachtoffer en spijsoffer” volledig tot stopzetting, want Hij had het “eenmaal 
voor iedereen” gedaan. Het ogenblik van dit verbazingwekkende moment is van het 
allergrootste belang in het juist begrijpen van deze profetie. We hebben gezegd dat 
we te maken hebben met jaarweken, en dat elke week een periode van zeven jaar is. 
Van wat we geschreven hebben zal duidelijk te zien zijn dat negen en zestig van die 
weken al vervuld zijn op het moment van de doop van Jezus Christus, want die doop 
in de Heilige Geest bevestigt de “Zalving”.Vanaf de tijd van deze Messiaanse zalving 
totdat Jezus aan het kruis werd genageld is precies drie en een half jaar! Precies de 
helft van een week! In feite was het in het midden, ofwel middelste van de laatste 
week waarover geprofeteerd was dat de “Messias afgesneden zou moeten worden, 
maar niet voor zichzelf”. Het is waarlijk verbazingwekkend hoe precies het Woord 
van de Heer echt is.! Want verder dan dit moment van “afsnijden” gaat de uitleg van 
de engel niet, vanwege de reden die we hiervoor uiteengezet hebben. 
Zo, mijn vrienden, er was een werking, en slechts één, die ervoor zou kunnen zorgen 
dat slachtoffer en spijsoffer zou ophouden, en dat was het offeren van de huidige 
Messias, die het antityperende offer was van alles dat voorheen gedaan was. Hij was 
het einde van de wet voor iedereen die dit zou willen geloven! Het is dan ook 
duidelijk dat op het moment van de dood van Jezus Christus, dat er dan in de 
geschiedenis negen en zestig en een halve week voorbij gegaan zijn en er slechts 
een halve van die laatste week overblijft voor de verdere vervulling, en bijkomende 
bevestiging. Want Jezus Christus was het wezen van de gehele wet, en de gehele 
profetie, en toen Hij met die laatste adem uitriep “Het is volbracht” scheurde het 
voorhang in tweeën van boven naar beneden door de hand van de Heer, en 
vertoonde het Allerheiligste aan de starende blik van alle mensen, hetgeen het einde 
aanduidt van alle dingen van Mozes, en het binnenleiden in het tijdperk van vrede, 
van heerlijkheid en van genade. Zo hebben we de engel stap voor stap gevolgd tot 
het einde van de negen en zestig en een halve week van die zeventig weken, die de 
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eeuwige werkelijkheid geworden zijn. Er blijft nog een halve van de laatste week over 
voor de volledige voltooiing. Nadat de engel de profetie naar het midden van de 
laatste week had gebracht, zei hij: “en over den gruwelijken vleugel zal een 
verwoester zijn, ook tot de voleinding toe”. De voltooiing van iets, is het einde ervan, 
dus van het midden van de week , ofwel het einde van de eerste helft van de laatste 
week moest er een tijd komen van verbreidende gruwelen die tot het einde van de 
huidige tijdsindeling moesten reiken, want de voltooiing van de tijden loopt ten einde. 
Er zijn grote inspanningen ondernomen om de laatste helft van de zeventigste week 
te lokaliseren. Enkelen hebben geprobeerd om die in te passen onmiddellijk na de 
kruisiging van Christus. Anderen hebben geprobeerd om het te doen eindigen ten 
tijde dat de apostel Paulus zich afkeerde van de Joden en naar de heidenen ging, 
maar dit is allemaal louter giswerk, in een zaak die zo belangrijk is, kan gissen niet, 
voor geen van deze punten die de “Voltooiing” naderen. 
We stellen onszelf de vraag: “Wordt er ergens in de Bijbel een tijdsindeling gevonden 
–  een onvervulde profetische tijd – die deze laatste, zeventigste week van de 
profetie goed zal afronden, en het helemaal compleet zal maken? En we 
antwoorden: Dat is er! Het wordt gevonden juist op die plaats waar we zouden 
moeten verwachten het te vinden! In het laatste boek van de Bijbel. In het boek 
Openbaring komt de laatste helft van deze week prachtig in het vizier. In het 11e 
hoofdstuk van Openbaring wordt de uiteindelijke vertrapping van de heilige stad 
geopenbaard: “en zij zullen de heilige stad vertreden, twee en veertig maanden”, 
(vers 2), twee en veertig maanden zijn precies drie en een half profetische jaren. Het 
is de tijd van de grote verdrukking, een periode van drie en een half jaar, die 
afwisselend bestemd is voor de regering van de antichrist, en voor de uitstorting van 
de vastgestelde toorn van God op een troosteloze en goddeloze wereld. 
In het derde vers van hetzelfde hoofdstuk hebben we een andere visie van de twee 
getuigen die kracht van God ontvangen om “met zakken bekleed” te profeteren 
duizend tweehonderd zestig dagen. Alweer de exacte periode waar we naar op zoek 
zijn. Deze twee getuigen zijn Mozes en Elia, die komen onder de leiding van de Here 
God om aan het Jodendom en aan Israël de uiteindelijke aankondiging van Zijn 
waarheid te brengen. Dank de Heer dat het niet tevergeefs is, want in die tijd zullen 
de Joden de afschuwelijke fout van de kruisiging van Christus inzien, en om Hem 
rouwen, zoals iemand rouwt om een enige zoon, Jezus Christus als Messias 
belijden, en sterven voor dat geloof. De duizend tweehonderd en zestig dagen is 
precies de drie en een half jaar van de profetische tijd. 
In het twaalfde hoofdstuk van Openbaring zien we de “Vrouw bekleed met de zon, 
der maan en de sterren”. De volmaakt gemaakte Gemeente! De Gemeente bekleed 
met alle kracht van de Godheid! De Bruid van het Lam! Als de uiteindelijke vervolging 
door de grote rode draak tegen de Gemeente geopenbaard wordt, vlucht ze in de 
woestijn en wordt daar door God gevoed en gekoesterd voor een tijd, tijden en een 
halve tijd. Weer dezelfde tijdsindeling, drie en een half jaar, de laatste helft van de 
zeventigste week van deze belangrijke profetie. In het veertiende vers van hetzelfde 
hoofdstuk hebben we dezelfde genoemde tijdsindeling als “een tijd, tijden en een 
halve tijd”, ofwel drie en een half jaar. In het 13e hoofdstuk van hetzelfde Boek zien 
we de opkomst van de antichrist, en de periode van zijn verblijf is vastgesteld op 
twee en veertig maanden, en weer eens de periode van de grote verdrukking van 
drie en een half jaar. Een stelling die volledig bevestigd wordt door de registratie van 
Daniël 7:25, “En het (antichrist) zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het 
zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te 
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veranderen , en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden 
en een gedeelte eens tijds”. Of tot de tijd van de grote verdrukking, aan het begin van 
de tijdsindeling, dat de gemeente wordt weggenomen op arendsvleugelen, zoals de 
Schrift gezegd heeft, (Openbaring 12:14). 
Het hiervoor gestelde feit geeft ook antwoord op de veel besproken vraag of de 
Gemeente wel of niet door de grote verdrukking zal gaan? Nu is uitdrukkelijk gesteld 
dat de “Vrouw”, de Gemeente, weggenomen wordt in de woestijn op “vleugelen eens 
groten arends”  voor de gehele periode van de grote verdrukking, ofwel duizend 
tweehonderd en zestig dagen, (1260  dagen). Dus die vraag hoeft niet meer 
besproken te worden, de Gemeente gaat niet door de grote verdrukking! Ze wordt 
aan het begin weggenomen. 
De duidelijke feiten zouden een eind moeten maken aan de leer dat de gehele 
zeventigste week aan het einde van de huidige tijdsindeling is, met alle verwarring 
die daarmee gepaard gaat. Nu, met betrekking tot de bevestiging van het verbond,  
bevestigde Jezus Zelf de verbondsbeloften van God op een machtige wijze. Het 
vergeven van zonden. Het genezen van de zieken, de doden opwekken, de ogen 
van blinden openen, en op tienduizend manieren het Woord van God bevestigen als 
tot zijn beloften van  eeuwige verlossing. Aan het begin van de grote verdrukking 
wordt de gemeente van God weggenomen en verborgen op de veilige plaats van 
God, zoals Israël in Gosen, totdat de verstoring voorbij gegaan is. De Geest van 
Christus wordt gegeven aan de getuigen die de plaats innemen van de met bloed 
gewassen gemeente, zij bevestigen ook het Woord met tekenen en wonderen. Niet 
in het genezen van de zieken, of in het vergeven van de zonden, of het verlenen van 
enige zegening, want dat zal voorgoed voorbij zijn, maar bij het afsmeken van de 
oordelen van God op de goddeloze menigte, op iedereen die het merkteken van het 
Beest heeft, of het getal van zijn naam ontvangen heeft! 
Dus omstreeks de eerste helft van de zeventigste week cirkelen de machtige 
gebeurtenissen van de arrestatie, het oordeel en de kruisiging van Jezus, de Zoon 
van God. Ook Zijn heerlijke opstanding uit de doden, en Zijn overzetting aan de 
rechterhand van de macht van God; de uitstorting van de Heilige Geest op de 
wachtende gemeente, en de vestiging van het geestelijke Koninkrijk van God in de 
gemeente, terwijl rond de laatste helft van dezelfde week de machtigste 
gebeurtenissen van alle tijden gegroepeerd zijn, en die we aan het begin van dit 
schrijven opgesomd hebben, en waarvan het goed zou zijn als we ze weer 
opnoemen. De volgorde van de gebeurtenissen in de grote eindtijd is als volgt: de 
laatste oproep aan de Joden en Israël. Het vertreden van de heilige stad; de gruwel 
der verwoesting; de tijd van de heidenen, die eindigt met het wegnemen van de 
Gemeente. De vervolmaking van de gemeente en haar voorstelling aan de 
Bruidegom, Christus. De geboorte va de Mannelijke zoon en Zijn omzetting naar de 
Troon van God. De oorlog in de hemelen; het uitwerpen van satan, de openbaringen 
van de antichrist, en de tijd van zijn verblijf – drie en een half jaar; de grote 
verdrukking, en de uitstorting van de toorn van God op alle onverlosten op aarde; 
Armageddon, de openbaring van het Levende Woord Die rijdt op een wit paard aan 
het hoofd van de hemelse legerscharen; het grijpen van het beest en de valse 
profeet; het binden van satan en zijn verzegeling van de afgrond; gedurende de 
duizend jaar van het millennium tijdperk; de vernietiging van de goddeloze wereld 
door de helderheid van Zijn komst. De opstanding van de rechtvaardige doden, en 
de heerlijke ontmoeting in de lucht. De terugkeer op aarde om het gezegend 
koninkrijk van God te vestigen voor de duizend jaar van vrede. 
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Dus gedurende de grote verdrukking zal het Woord van God bevestigd worden door 
de Twee Getuigen in de uitstorting van de oordelen en plagen, evenals Mozes en 
Aäron de plagen deden neerkomen op het land Egypte vanwege hun slechte 
behandelingen van het volk van Israël. Zo zal de Here God Zijn oordelen en plagen 
tijdens de tijd van de verdrukking op de gehele wereld uitstorten, vanwege zijn 
slechte behandeling van Christus en Zijn gemeente tijdens de twee duizend jaar van 
zijn aardse bediening. Het zal niet verder uitgesteld worden dan zijn toegewezen tijd, 
en is vandaag net zo zeker van zijn vervulling, als het ooit in de dagen van Noach 
was, of in de dagen van Jezus Christus, want God vereiste van die generatie al het 
rechtvaardige bloed dat ooit gestort was geweest, van het bloed van de 
rechtvaardige Abel, en verder tot het bloed van degenen die werden geslacht tussen 
het voorportaal en het altaar. En van deze laatste generatie zal Hij rekenschap eisen 
van al het gestorte rechtvaardig bloed, van het bloed van zijn eigen zeer geliefde 
Zoon, samen met het bloed van elke apostel en martelaar, die gedood is tijdens het 
tijdperk van de gemeente vanwege hun geloof in de verzoening van het kostbare 
bloed van Jezus Christus. Het eerste oordeel eindigde in de vernietiging van de 
Tempel en de Stad, en de verstrooiing van de mensen met onuitsprekelijk verdriet, 
en het laatste zal eindigen in de vernietiging van alle goddeloze wezens in de 
tegenwoordigheid van de Heer bij de heerlijke tweede komst van de Heer uit de 
hemel. 
In dit alles kan de noodzaak gezien worden van een juiste verdeling van die  
gewichtige weken, want zij zijn geladen met de dynamica van de hemel. Elke 
gebeurtenis is gevuld met de machtige waarheid zoals ze elkaar verdringen in het 
onvermijdelijke besluit, terwijl zij gerangschikt worden door de kracht van de Heilige 
Geest. De tijd is vastgesteld, de dag zal komen! 
Tenslotte zou het kunnen lijken dat een korte ononderbroken samenvatting van deze 
zo belangrijke weken zou zijn opdat de waarheid een diepe indruk op ieder hart zou 
kunnen achterlaten. De profetie wordt verdeeld in drie delen. De eerste: de “Zeven 
weken”, de tweede: de “twee en zestig weken”, en de derde: de “Ene Week”. De 
eerste twee fasen van de profetie – ofwel negen en zestig weken – zijn voltooid bij de 
zalving van Jezus, de Zoon van God met de gezegende Heilige Geest. Het einde van 
de negen en zestig weken bracht het begin van de zeventigste, de eerste helft was 
van toepassing – zoals we aangetoond hebben – op de bediening van Jezus 
Christus, voor drie en een half jaar, en aan het einde stierf Jezus aan het kruis. Dit 
brengt ons naar het middelste van de laatste week. 
Tussen de tijd van het beëindigen van de eerste helft van de laatste week aan het 
kruis, daar intervenieert het gehele tijdperk van de gemeente. Het einde van het 
gemeentetijdperk komt bij de opening van de periode van de grote verdrukking, van 
drie en een half jaar. De periode van de grote verdrukking is de laatste helft van de 
zeventigste week en de volledige voltooiing van deze belangrijke profetie, want het 
einde van de periode van de verdrukking brengt de tweede komst van de Here Jezus 
Christus, en de vernietiging van alle goddeloos vlees. De gruwel der verwoesting 
begint onmiddellijk na het kruis en gaat door in een steeds dieper wordende 
afvalligheid en zonde, totdat de Mens der zonde wordt geopenbaard, de zoon des 
verderfs. 
Slechte mensen werden in toenemende mate steeds slechter, ze bedriegen en 
worden bedrogen, totdat elke kans op verlossing voorgoed verdwenen was, en de 
tijden van de heidenen helemaal vervuld zijn. Dus zullen de 1260 dagen van 
Openbaringen gezien worden als een profetie, waarbij – als het nodig zou zijn – de 
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theorie van een jaar voor een dag al is toegepast. Om het opnieuw toe te passen, 
zoals velen doen, is de Schrift uit zijn geestelijk verband rukken, en maakt een 
correct geïnspireerde interpretatie over het geheel onmogelijk. Hetzelfde geldt voor 
die leer die volhoudt dat de gehele week aan het einde van de huidige tijdsindeling 
is. Dan krijgt men twee periodes van drie en een half jaar, waar er slechts één vereist 
is om de profetie juist  op te vullen. Het vereist ook twee komsten van de Heer; Twee 
opstandingen vóór het duizendjarig rijk! Twee oordelen voor het duizendjarig rijk, en 
feitelijk twee van alles,  
waar al dat de Schrift vereist Eén is!  Op deze manier van interpreteren volgen we 
eenvoudig de woorden van de engel Gabriël, zoals in Daniël beschreven staat, en de 
openbaring van de gezegende Heilige Geest in het boek met die naam. Dit brengt 
ons in volkomen harmonie met het Woord van God, en geeft ons de bevredigende 
getuigenverklaring van de Geest erin, en laat geen enkele plaats voor welke twijfel 
en angst dan ook voor verkeerde suggesties, maar geeft ons het hoogste geloof in 
het geïnspireerde Woord van God. Aan God zij alle heerlijkheid! 
 
 
 

De gruwel der verwoesting 
 
“Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door 
Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 
dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen”, (Mattheüs 24:15). “Ziet, uw huis 
wordt u woest gelaten”, (Mattheüs 23:38). 
Verwoest – in de steek gelaten door de Aanwezigheid van God. De tempel was het 
huis dat verwoest achtergelaten werd. Verlaten – kaal, leeg, zonder resultaat 
verwoest, zonder bewoner. Verlaten door God. 
De gruwel der verwoesting, waarvan door Daniël de profeet gesproken wordt, (Daniël 
9:17,27), was de gruwel waarmee begonnen werd na de dood van Jezus Christus 
aan het kruis op Golgotha. Op de tijd van Zijn dood werd het voorhangsel van de 
Tempel in tweeën gescheurd. Dit voorhangsel was het symbool van het lichaam van 
Jezus, (Hebreeën 10:20), en het scheuren duidde het “Einde van de Wet” aan en het 
absolute einde van alle bloedoffers van stieren en geiten, en van alle dingen onder 
de wet van Mozes. 
De gruwel ligt in het feit, dat nadat het kostbare bloed van Jezus Christus uitgestort 
was geweest, het priesterschap het gescheurde voorhangsel van de tempel 
repareerde en de offergave van de wet weer herstelden, nadat het offer “eens en 
voor altijd” van de gezegende Zoon van God volledig voltooid was. 
Er kon aan de Vader God geen belediging geofferd worden die nog meer lafhartig 
was! Om weer het bloed van stieren en geiten te vervangen, terwijl het kostbare 
bloed van Zijn Zoon zo vrijwillig als een belangrijke handeling van Gods liefde 
gegeven was geweest. Vanwege dit gruwelijk feit sloeg God, in de vervulling van het 
woord van Zijn Zoon, (Mattheüs 24:2), de tempel compleet neer en dreef elke laatste 
van de zonen van Jakob uit Jeruzalem, en verstrooide hen tot in de vier windstreken 
van de aarde. 
“En over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, 
die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste”, (Daniel 9:27). 
Dit Schriftgedeelte verwijst nauwkeurig naar de voortdurende verwerping van de 
Messias door het volk van Israël, en de onbeteugelde oordelen van God, die 
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uitgestort zullen worden op een verlaten volk, en de wereld, tijdens de periode van 
de grote verdrukking, aan het einde van de huidige tijdsindeling – De Voltooiing. De 
verontreinigingen van Antiochus, heeft hoe van ook geen verband met de gruwel der 
verwoesting, waarover gesproken wordt door de Here Jezus Christus. 
 
 
 

De zeven gemeenten 
 
 
De registratie van de Zeven Gemeenten wordt gedetailleerd gevonden in het tweede 
en het derde hoofdstuk van het Boek Openbaring. De Namen van deze gemeenten 
zijn: (1) De Gemeente in Efeze, (2) De Gemeente in Smyrna. (3) De Gemeente in 
Pergamus, (4) De Gemeente in Thyatire, (5) De Gemeente in Sardis, (6) De 
Gemeente in Filadelfia, (7) De Gemeente in Laodicea. 
De zeven gemeenten van het christelijke tijdperk zijn van veel betekenis voor de ene 
volmaakte Gemeente  van God. Het getal zeven op de eerste gemeenten  is het 
getal van Gods voltooiing, de complete Gemeente. 
De Gemeente is in het Oude testament schaduwbeeld van dat grote gezelschap dat 
uit Egypte  kwam, en haar weg ging door de woestijn, waar zij door God 
onderhouden en gevoed werd, voor de tijd van veertig jaar, (Handelingen 7:38). 
De tabernakel van getuigenis in de woestijn was ook een typebeeld van de 
Gemeente in de christelijke tijdsindeling. De profetische schetsen van de eigenlijke 
tabernakel, de kubieke maten van de Heilige Plaats, 10 x 10 x 20 – 2000, is van veel 
betekenis voor de 2000 jaar van het tijdperk van de gemeente, waarin de verzoening 
van het Bloed van Christus elke dag bediend werd. 
De Allerheiligste Plaats, 10 x 10 x 10, of de 1000 jaar van het duizendjarig rijk, waarin 
het tabernakel van God bij de mens is, (Openbaring 20:6). 
De zevenarmige kandelaar, lampstandaard, stond in de Heilige Plaats in het 
Heiligdom, en werd door het priesterschap ’s morgens en ’s avonds aangestoken, 
(Exodus 25:31-40). Wat een prachtig typebeeld van de Gemeente van God. 
Het visioen van de profeet Zacharia in Zacharia 4:1-10 is een luisterrijke en 
opzienbarende openbaring van de ware staat van de Gemeente van God door het 
gehele tijdperk van het evangelie. De gouden schaal – het gebroken lichaam van de 
Here Jezus, de gouden olie door de zeven gouden rietjes overgebracht naar de 
zeven lampen – de volheid van de aanwezigheid  en de kracht van de Heilige Geest 
in de Gemeente. De zeven lampen – de zeven gemeenten, de volheid van de 
Gemeente van God, (Zacharia 4:1-6). 
“En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij 
omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; En in het midden van de 
zeven gouden kandelaren Eén, den Zoon des mensen gelijk zijnde”, (Openbaring 
1:12-13).Jezus Christus die in het midden van Zijn Gemeente wandelt, te midden van 
Zijn volk, bekleed met de gewaden van het priesterschap. 
Een openbaring van na de opstanding aan Johannes op Patmos, van de 
aanwezigheid van Jezus – het Hoofd van de Gemeente, (Efeziërs: 1:22; 4:15; 5:23). 
En het Licht van de wereld.  
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De grote opwekking 
 
 
Dat er een grote opwekking zou zijn van Gods geweldige kracht in de laatste dagen 
is een van de onfeilbare beloften en profetieën van het Woord van God. Het zal een 
opwekking zijn van enorme afmetingen. Het zal verschillen van elke ander bezoek 
van de Here God door alle tijdsindelingen heen. En over het geheel zal het elk begrip 
van de mens te boven gaan. 
De kracht van de Heilige Geest zal op mannen en vrouwen komen om hen “van 
zonden te overtuigen” en vreemde tekenen en klanken zullen gezien en gehoord 
worden in de samenkomsten van de heiligen. De zonde zal vernietigd worden uit het  
hart en de natuur van de mens, en ziekte zal verbannen worden door het gelovig 
gebed. De zieken zullen niet beter worden! Ze zullen beter zijn! In een mum van tijd 
zal verdorvenheid onverdorvenheid worden, en de zieken en zwakken zullen gezond 
zijn. 
Het vuur van de Geest zal branden tot de vernietiging van elke kracht van satan, en 
de opwekking van Geestelijke kracht zal steeds verder en verder gaan totdat die in 
de gehele Gemeente gegaan is, (Mattheüs 25:10), en de laatste bediening van de 
Gemeente zal bewerkt worden in de volheid van de Goddelijke kracht, en dan zal de 
Gemeente weggenomen worden, (Openbaring 12:1-6).  
De eerste van de profetische schaduwbeelden wordt gevonden in Genesis 15:17, ten 
tijde dat de Here God het verbond met Abraham door offerande bekrachtigde; lees 
het gehele hoofdstuk. Van vers 17 tot vers 21 bedekt de “Eindtijd”, is geheel voltooid. 
Efeziërs 4:11-13. De “Bruiloft van het Lam” zal opgebouwd worden vanaf vandaag tot 
het einde van de huidige tijdsindeling. Het ondergaan van de zon (vs. 17-21) is het 
einde van het tijdperk  van het Evangelie, de vurige fakkel is de Heilige Geest van 
God, die het verbond in en met de Gemeente verzegelt, in de laatste wereldwijde 
geestelijke opwekking, die we ooit zullen zien. De tien volken die in de verzen 19-21 
genoemd worden zijn van veel betekenis voor het tien staten rijk van de antichrist, 
dat door de helderheid van de komst van de Here Jezus Christus vernietigd wordt, (2 
Thessalonicenzen 1:8-10; Openbaring 13:1; 12:3). 
In Exodus 12-15 wordt het symbool van de opwekking geopenbaard, die op de 
vroege gemeente op de Pinksterdag kwam, (Handelingen 2 en verder). Toen Israël 
Egypte verliet onder de goedkeuring en de bescherming van de Here God,  was dit 
een opwekking in daad en in waarheid. Ze verlieten Egypte en gingen op een 
driedaagse reis in de woestijn en sloegen hun tenten op bij 12 waterbronnen – Het 
symbool van de 12 apostelen, en 70 palmbomen, die het typebeeld zijn van de 70 
discipelen, die door de Here Jezus uitgezonden werden, (Lukas 9:1-6; 10:1-12). 
De veertig jaar van het trekken door de woestijn zijn het symbool van de donkere 
tijdperken van het huidige evangelie tijdperk. Aan het einde van de 
woestijnervaringen van het volk van Israël staken ze de rivier de Jordaan over en 
kwamen binnen in de erfenis van het Beloofde Land, geleid door de “Vorst van het 
heir des HEEREN”, (Jozua 5:14-15). De Vorst van het leger van de Heer was Jezus 
Christus, de Vorst van onze Redding, (Hebreeën 2:10). 
Bij het oversteken van de Jordaan was er een grote opwekking in Israël. Ze vastten 
en baden. Er was een tweede besnijdenis. De Ark van het Verbond van de Heer 
moest de weg wijzen en moest de achterhoede naar voren brengen. Het hele voorval 
is gevuld met de geweldige symbolieken en profetieën over een grote opwekking in 
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de laatste dagen op de aarde, en onder het toezicht van de gezegende Heilige 
Geest. Lees alles hierover in Jozua 1- 5. 
Ezechiël 37 geeft ons een andere openbaring over de laatste dagen in de grote 
overweldigende opwekking. De vallei der dorre doodsbeenderen – het hele huis 
Israël – is toe aan een wereldschokkende opwekking in de laatste dagen. Denk niet 
dat deze opwekkingen alleen enkele bepaalde mensen betreffen. De opwekkingen 
van de laatste dagen hebben in elk geval betrekking op de gehele wijde wereld! 
Ezechiël 47: 1-12 openbaart de prachtigste en heerlijkste openbaring van de kracht 
van de Heilige Geest die de wereld ooit gezien heeft, of ooit zal zien. De wateren die 
stroomden totdat ze een grote en machtige rivier werden die niemand kon 
oversteken, zijn de wateren van de kracht van de Heilige Geest in de laatste dagen. 
En dit is bewezen door de vierduizend kubieke inhoud van de engel. 
De profetische el in het Woord van God is altijd het symbool van een jaartijd! En dit is 
bewezen door de vele aparte profetische afmetingen van de el, die allemaal 
hetzelfde ongeschonden zegel dragen. (Zie de profetische afmetingen). 
De engel mat duizend el en deze meting van de eerste duizend reikt van de 
Verbonden met Abraham, tot de opname van Elia en het bouwen van de tempel, 
duizend jaar later. “Weer mat hij duizend” en de wateren reikten tot aan de knieën. 
Ze stegen voortdurend. Deze tweede meting reikte van de bouw van de tempel tot de 
geboorte en de bediening en de dood en opstanding van de Here Jezus Christus, en 
dan de uitstorting van de Heilige Geest op de honderd en twintig, op de Pinksterdag, 
(Handelingen 2:4). 
In deze periode begon de “Vroege Regen” te vallen en de geestelijke rivieren werden 
dieper, (Johannes 7:37-39), en de wateren stonden tot aan de lendenen en werden 
steeds dieper. “Weer mat hij duizend” en de wateren raakten tot aan de lendenen. 
“Voorts mat hij nog duizend” en de wateren werden een grote machtige rivier, 
wateren om in te zwemmen – hoger dan de lengte van de mens – een rivier waar 
men niet doorheen kon, en deze machtige tijdsmeting – de laatste van de metingen 
door de engel – reikt tot aan het einde van het huidige Evangelie tijdperk, en zal het 
tot een einde brengen in een machtige opwekking van Gods kracht, waarbij 
miljoenen in het Koninkrijk van God gebracht en volledig gered zullen worden door 
de heerlijkheid van Zijn kracht. 
De predikers preken een volle evangelie boodschap “Van Eingedi tot Eneglaim”. Van 
“de bron van de geit” – “Het bloed van de Here Jezus Christus” – tot de “bron van de 
rode vaars” Eingedi tot Eneglaim. De bron van de rode Vaars, (Hebreeën 9:13). Van 
de reiniging van het bloed van Christus, tot de doop met de Heilige Geest met vuur, 
(Handelingen 2:4). 
De grote menigte vissen, miljoenen zielen die gered zullen worden in de laatste grote 
uitstorting van de gezegende Heilige Geest. “Waar de rivieren komen, daar zal alles 
genezen worden” – Een grote opwekking van de genezende kracht en geneeskracht 
van de Here Jezus Christus. Alles! zal genezen zijn. Deze laatste grote opwekking 
wordt in de Schrift “De Late Regen” genoemd. De rivieren stromen over in een grote 
zee -  Gods volk zal het zien en samenstromen, “Dat ze allemaal Eén moge zijn” en 
dat is aan het komen! 
“En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees”, Joel 
2:28), in de laatste dagen. Een precies omschreven belofte van de opwekking in de 
laatste dagen, (Handelingen 2;4; 3:21). 
De meest overtuigende profetie van de opwekking van de laatste dagen wordt 
gevonden in de Vrouw bekleed met de zon – de Gemeente, (Openbaring 12:1-6). 
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Het visioen is dat van een volmaakte Gemeente, een getrouwde vrouw! De Bruid van 
het Lam. De zon, de volheid van de kracht van de Vader God. De maan veranderde 
in bloed. De verzoening met het kostbaar bloed van Jezus Christus, de verzoening!. 
De gemeente staat tot aan het einde stevig op de verzoening van het verbroken 
lichaam, en het gestorte bloed van de Here Jezus Christus. Dank aan God! De 
sterren, de kracht van de Heilige Geest, de gezegende Heilige Geest. Dus de 
gemeente bekleed met alle volheid en de kracht van de Godheid lichamelijk, tot een 
volmaakte overwinning. 
 
 
 

De “vroege” en de “spade” regen 
 
De “vroege en de spade regen” is een Bijbelse uitdrukking, die in een geestelijke zin 
geïnterpreteerd, twee grote uitstortingen van de gezegende Heilige Geest betreffen. 
De vroege regen was de regen die het nieuw geplante zaad water gaf en er oorzaak 
van was dat het uitsproot. Eerst het blad, dan de knop, en bloesem in de volheid van 
de oogst.  
Deuteronomium 11:14 “Zo zal ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen 
regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt”. Koren, 
wijn en olie worden altijd symbolisch gebruikt als de volheid van de zegening van  de 
Heer. Spreuken 16:15 beschrijft de gunst van de Heer, als een wolk van spade 
regen. 
“En gij, kinderen van Sion! Verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij 
zal u geven dien Leraar der gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen; 
den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand”, (Joël 2:23). Dit is een 
andere profetie van de uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen van het 
Evangelie tijdperk. 
“Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang 
is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade 
regen en vroege regen des lands”, (Hosea 6:3). De spade regen is in profetische zin 
een machtige opwekking van de gemeente in de laatste dagen van de laatste 
tijdsindeling. 
“Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de 
weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld”, 
(Zacharia 10:1). We leven nu in de tijd van de spade regen! Vraag om je deel! Zoek 
het aangezicht van God. Hij zal u vullen met Zijn Heilige Geest. “Vraag, en u zult 
ontvangen” … “Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, 
hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die 
Hem bidden?”, ( Lukas 11:13). 
“En gij, kinderen van Sion! Verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij 
zal u geven dien Leraar der gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen; 
den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand”, (Joël 2:23). 
“Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman 
verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het 
den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen”, (Jakobus 5:7). 
“Regen is onmisbaar voor het welzijn van de wereld waarop we wonen”, en een 
noodzakelijk levensbelang voor het leven van een georganiseerd bestaan dat erop 
woont. Een wereld zonder regen moet noodzakelijkerwijs een niet bewoonde en 
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levenloze wereld zijn. Regen, in een Bijbelse betekenis, is zowel letterlijk als 
geestelijk; het heeft een aards en een hemels aspect en toepassing. In het land 
Israël en onder het volk van God maakt regen de belangrijkste zegen uit, en het was 
de bron van alle vruchtbaarheid. Het werd door de Heer gegeven in twee 
vastgestelde seizoenen van het jaar. De eerste regen in de lente, ofwel de eerste 
maanden, en de spade regen in de herfst van het jaar. Overvloedige regens waren 
altijd een teken en bewijs van Gods gunst, en een gebrek aan dit levengevende 
vocht, een zeker teken van Zijn afkeuring , en dreigende blikken. 
In deze verhandeling zijn we natuurlijk geïnteresseerd in de geestelijke aspecten 
ervan, en in het bijzonder in zijn toepassing op de huidige toestanden van de 
gemeente,  en van de wereld in het algemeen. Want wat voor waarheid voor de 
gemeente dan ook belangrijk is in deze laatste dagen, het is van even groot belang 
voor de ongeredde mensenmassa’s. Het een kan eenvoudigweg niet zonder het 
ander. We zijn er allemaal sterk in geïnteresseerd evenals in de uitwerking van de 
profetieën van God, of we ze nu geloven of niet! Er kan geen ontsnappen zijn aan de 
gevolgen van het genegeerde Woord van God. 
Over de vervulde profetie maken we ons niet al te veel zorgen, alleen als ze een 
historisch bewijs van de waarheid van het Woord van de Heer vormen. Maar bij de 
onvervulde delen van die profetieën is de huidige generatie mensen wezenlijk 
betrokken. Voor hen is het een zaak van leven! of dood! Onwetendheid kan in Gods 
ogen nooit een aanvaardbaar excuus zijn, want er is geen noodzaak voor 
onwetendheid over de geestelijke dingen in deze laatste verlichtende dagen. Het 
missen van de juiste openbaring van de wil van God voor Zijn volk vandaag, is het 
missen van de heerlijkheden van de eeuwigheden. De heerlijkheden van de gewijde  
ingevingen van God in het geestelijk wezen van elk mens die acht wil slaan op de 
stem van de profeet, toen hij tot de harten van het oude Israël schreeuwde: “Begeert 
van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens”, en dit is vooral waar als het de 
geestelijke regen is, of de waarheid, die hierbij betrokken is. 
De profetieën die in geestelijke betekenis een relatie hebben met de vroege  en de 
spade regen, zijn de profetieën die gegarandeerd betrekking hebben op de huidige 
indeling van de tijd, welke tijdsindeling exact twee duizend jaar zou moeten 
bedekken, en zoals we wel weten, loopt die zo ongeveer ten einde. Het gevolg is dat 
de enige profetieën die overgebleven zijn voor de volledige vervulling, juist die zijn, 
die betrekking hebben op deze dagen, zoals die van de grote eindtijd. Als we ons 
hier nu nog geen ernstige zorgen over maken, dan zouden we dat wel moeten doen! 
Want die delen van dezelfde profetieën die tot een vroegere periode behoorden zijn 
tot op de letter vervuld. Ditzelfde feit vormt een belofte van de onmiddellijke vervulling 
van het restant dat overgebleven is. 
Dit is de tijdsindeling van de Heilige Geest! De laatste van een gewijd Drietal. De 
twee vorige tijdsindelingen waren tijdsindelingen van tweeduizend jaar in lengte. Elke 
tijdsindeling is even lang in tijd en gebonden door gebeurtenissen, die elk van 
profetisch belang zijn voor wat betreft de volkomen eliminatie van alle twijfel met 
betrekking tot hun waarheid. En tegelijkertijd drukken op hen de wezenlijke 
kenmerken van de mede-eeuwige God, als de Vader, als de Zoon en als de 
gezegende Heilige Geest, en schrijft op hen, Zijn Naam!. Vandaar het belang van dit 
thema. 
“Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang 
is bereid als de dageraad; en Hij (de Messias) zal tot ons komen als een regen, als 
de spade regen en vroege regen des lands”, (Hosea 6;3). “Totdat Hij kome, en over u 
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de gerechtigheid regene”, (Hosea 10:12). We halen het voorafgaande 
Schriftgedeelte aan om ons een indruk te geven waar deze vroege en late regens uit 
moesten bestaan, en volgens hen zouden het perioden moeten zijn van fantastische 
geestelijke kracht; bezoeken van Gods geweldige aanwezigheid in dergelijke 
verfrissingen en vruchtbaarheid om de wereld te verbazen. Die regens moesten God 
Zelf zijn, in de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest, die de rechtvaardigheid 
van God naar Zijn heiligen brengt, en de gemeente bekleedt met de volheid van Zijn 
kracht. De vroege en late regens in de geestelijke betekenis, moeten tijden zijn van 
wereldwijde opwekking! Een machtige opwekking van Gods prachtige genade tot 
een volledige redding! Ze moeten geopenbaard worden in en door de gemeente, alle 
genade en gaven van de Heilige Geest in de vervolmaking van die gemeente en de 
volledige bediening van Christus. 
Het begin van de huidige tijdsindeling werd gemarkeerd door de geweldige werken 
van de Heilige Geest ten eerste in de aankondiging van de ontvangenis van de 
Messias in de schoot van de Maagd, een werk dat volstrekt zonder evenaring is  in 
de geschiedenis van de wereld. Het was iets geheel nieuws. De bevruchting en de 
geboorte van Christus was het begin van de nieuwe schepping van God. Het werd 
bewerkt door de directe werken van de Heilige Geest. Het tijdperk van de Geest was 
gekomen. Toen kwamen de stille jaren, totdat zowel de voorloper als de Messias de 
goddelijk vastgestelde leeftijd bereikt hadden. Daarna de doop in water, en het begin 
van de aardse bediening, die doorgaat voor een periode van drie en een half jaar. 
Daarna de kruisiging en begrafenis van de Gezalfde. Toen die machtige opstanding 
uit de dood, die het werk van de Gezalfde compleet maakte, en tot de stichting van 
de Gemeente leidde. Toen de veertig dagen van onderwijs door de opgestane 
Messias, daarna Zijn hemelvaart, en tien dagen later de machtige uitstorting van de 
Heilige Geest op de Pinksterdag! De mantel van Elia valt op Elisa. De bediening van 
de Messias valt – in de kracht van de Geest – op Zijn Gemeente. Ze werden allemaal 
vervuld met de Heilige Geest, en begonnen in andere talen te spreken, zoals de 
Geest hen gaf te doen. Nog een wonder van God! Honderd en twintig mannen en 
vrouwen, elk van hen werd vervuld met dezelfde Geest; gedoopt met dezelfde doop, 
en elk ontving precies hetzelfde bewijs (het spreken met andere tongen) door die 
machtige komst van de gezegende Heilige Geest. 
Het was de doop met de Heilige Geest en vuur, geprofeteerd door Johannes, en 
beloofd door de Messias, Jezus Christus. De eerste uitstorting van de Heilige Geest 
resulteerde in een wereldwijde opwekking van de kracht van God. De hele wereld 
hoorde het goede nieuws van het Evangelie van het Koninkrijk, en van de naam van 
de Godheid! Op één dag werden duizenden gered, en elke gelovige werd vervuld 
met de Heilige Geest. Er werden tekenen en wonderen gedaan in de Naam van Het 
Heilige Kind Jezus. Duivels werden uitgeworpen. De Gemeente werd ingesteld, en 
werkelijk alles wat gedaan werd, werd door de kracht van de Heilige Geest gedaan 
die nu zo machtig de Gemeente vulde. Het goede zaad van het Woord van God werd 
gezaaid in de harten van de volken, en de gehele wereld werd de wijngaard van de 
Heer. 
Deze eerste uitstorting van de Heilige Geest werd door de heiligen geclassificeerd  
als de “Vroege regen”. Het was de vervulling van datgene waar meer dan twee 
duizend jaar geleden over gesproken werd. De mensen hadden datgene ontvangen 
waar de profeet Joël over geprofeteerd had. De Vroege regen viel en het Woord van 
God vervulde. Petrus zei: “Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En 
het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God). Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
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vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen 
gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, 
en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 
profeteren”. Gewone mannen en vrouwen spraken in talen die ze nooit geleerd 
hadden; door de kracht van de Heilige Geest. Er kwamen bovennatuurlijke gaven op 
hen, en Goddelijke bedieningen werden aan hen gegeven, het Woord van de Heer 
stroomde door hen heen, als “Rivieren van Levend Water”. Tijden van vernieuwing 
van de aanwezigheid van de Heer”. Halleluja! 
Dus was de vroege regen de vervulling van de belofte. Rechtvaardigheid regende 
letterlijk vanuit de hemel op hen. Ze werden onmiddellijk veranderd in geestelijke 
mannen en vrouwen in staat om de bediening van de Geest te bedienen, in daad en 
kracht! Ze genazen de zieken, wekten de doden op, wierpen duivels uit, en predikten 
het evangelie met zo’n zalving dat tienduizenden samengevoegd werden in het ene 
lichaam van de Gemeente. Als ze vanwege hun getuigenis in de gevangenis gegooid 
werden, daalde Jezus Christus zelf af en opende de gevangenisdeuren. Hij werkte 
met hen in het ten val brengen van de heidendommen van de wereld, en in het 
vestigen van de waarheid in de Gemeente. Het evangelie van het Koninkrijk werd 
volledig gepreekt en de kracht en de heerlijkheid van de Naam van de Heer werd 
over de gehele wereld verspreid. Er was een grote genade op alle mensen, die het 
ontvingen, en de gevestigde autoriteiten in de tempelaanbidding werden voor altijd 
afgezet. De Naam van de Heer werd echt tot in de hemel verheerlijkt. 
Deze geweldige uitstorting van de Geest ging honderd en vijftig jaar door. Lang 
nadat de apostelen waren heengegaan, werd de aandacht in de gemeente getrokken 
door de vruchten van hun werken. Maar er is altijd een duivel waar rekening mee 
gehouden moet worden. Jezus moest met hem rekening houden, en dus moet de 
gemeente dat ook! De duivel is geen mythe. Jezus Christus erkende zowel de satan 
als zijn kracht. Het was het werk van satan om Christus te bestrijden, en het is zijn 
vastberadenheid om de getuigenis van de Gemeente te vernietigen, voor zover hij 
daartoe in staat is. Hiertoe heeft hij zichzelf gewijd tijdens deze gehele tijdsindeling, 
en het resultaat was dat hij – lang voordat de apostelen heengegaan waren – begon 
met de reine en heilige openbaring van het apostolisch onderwijs te verknoeien en hij 
bracht de heiligen op een dwaalspoor. 
Schijnheiligen en compromissensluiters, die bang waren voor de gevolgen van de 
gepreekte waarheid begonnen de maatstaf te verlagen. Ze begonnen de wet en 
genade, het preken van Mozes en van Christus te vermengen; om beide te zijn zowel 
vlees als geest, vleselijk en geestelijk ; een beetje van dit en een beetje van dat, 
totdat ze, zoals Israël in vroegere dagen, de Heilige Geest uit hun midden verdreven 
hadden, en terugkeerden naar dode vormen, die altijd een gruwel waren geweest in 
de ogen van God! Ze streden tevergeefs over “theorieën” en veronderstelde 
leerstellingen totdat de prachtige gaven van God helemaal verdwenen waren. 
De prachtige gave van de universele taal, het spreken in tongen, werd verknoeid 
totdat niets meer overgebleven was dan de dode vorm, de vervanging van een dode 
taal, zoals in de gemeente van vandaag. Spot en menselijke schijnvertoning namen 
de plaats in van de heerlijke kracht van de Heer en de mens eigende zich het 
Goddelijke voorrecht van de gezegende Zoon van God toe. De methode en de 
formule van de doop, zoals door de Redder gegeven was, werd vervuild en ontaard 
tot dat er niets heiligs of krachtigs overgebleven was om nog verder te verbasteren. 
De doop met de Heilige Geest verdween compleet uit de ervaring van de heiligen, en 
werd verdrongen door de formele handoplegging van de kerkvorsten of bisschoppen, 
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en ook gepraktiseerd door bisschoppen uit die tijd met dezelfde lege vertoning. De 
kracht om zieken te genezen; om doden op te wekken; om de duivel uit te drijven, en 
onder de geweldige zalving van de gezegende Heilige Geest te prediken, was 
helemaal verloren, en de wereld kwam de schaduw van de “donkere perioden” 
binnen, in welke perioden meer dan honderd en vijftig miljoen mensen stierven door 
de handen van een vervallen en bedorven eclecticisme. Het Nicolaitanisme tierde 
welig! Men verhoogde zichzelf tot de plaats van God door het mandaat van hun 
verwaande opvattingen. Fanatisme was aan de orde van de dag. Het bloed stroomde 
als water, totdat het een zaak was op leven en dood om de Naam van het Heilig Kind 
in geloof aan te nemen. 
Maar buiten de omsloten ruimte van de veronderstelde gemeente waren de 
duizenden geestelijke trouwe volgelingen. Mannen, vrouwen en kinderen die 
absoluut weigerden om hun knie te buigen voor de heidense Caesar, of de door de 
mensen aangestelde priesters van die tijd. Ze stierven, en stierven met vreugde voor 
de zaak van het evangelie, en voor de Naam van Jezus Christus de Heer! En als de 
nood komt, en die zal komen, dan zullen de heiligen van de Heer net zo graag en 
met vreugde sterven, als onze broeders van eeuwen geleden. Deze donkere tijden 
gaan nu al bijna achttien honderd jaar door. Het enige licht van God dat scheen was 
onder de geïsoleerde gezelschappen van heiligen die – als regel – met hun leven 
voor hun geloof betaalden. Maar Halleluja, het licht van God schijnt nog steeds!  Ze 
verborgen het niet onder de korenmaat. Ze zetten het op de heuvel van hun 
getuigenis, en betaalden de volle prijs. 
Deze tegenstellingen tot Jezus Christus, Zijn boodschap, en Zijn openbaring begon 
niet onder het volk van het oude Rome. Ze begonnen onder het uitgeroepen volk van 
God. De geest van de antichrist werd eerst geopenbaard op de berg Sion. In de 
tempel van Salomo. Onder het Joodse volk! Mensen die beter zouden hebben 
moeten weten, maar die verblind waren door hun individuele en nationale 
verwaandheden, en diepgewortelde menselijke trots. Het waren de mensen in de 
tempel van de Heer, die Zijn kruisiging en Zijn dood eisten! De dodelijke verwonding 
van de Messias werd ontvangen in het huis van Zijn vrienden. 
Maar de tijd kwam dat de Here God de zegels van Zijn Woord begon te verbreken en 
de waarheid van de wedergeboorte aan Zijn heiligen begon te openbaren. 
Savanarola, Maarten Luther, John Wesley en zijn heilig verklaarde achtenswaardige 
personen, Peter Cartwright, Lorenzo Dow, Jonathan Edwards, Charles G. Finney, 
met de duizenden andere toegewijde pioniers en predikers, die het “Ware Verslag” 
geloofden en met God wandelden! Ze zaaiden het kostbare zaad van het Woord, en 
gaven het water met hun tranen, gezegende tranen. Tot vandaag staan we op de 
drempel van een nieuw tijdperk, aan de echte deur van de eeuwigheden! 
Maar de geschiedenis heeft zichzelf herhaald. In het jaar 1906 begon de kracht van 
God weer te vallen op een nieuwe en prachtige manier. De opwekking in Wales was 
nauwelijks opgehouden toen God de ramen van de hemel opende en Zijn Geest 
uitstortte, zoals op de Pinksterdag. Duizenden heilige christenen zagen het licht en 
kwamen in de prachtige ervaring  van de doop met de Heilige Geest wat vergezeld 
ging door de eerste tekenen van de inkomende Geest. Ze “spraken met andere 
talen”, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Deze machtige opwekking had de hele 
wereld aangeraakt! En deze prachtige geestelijke ervaring is bij miljoenen gekomen! 
In elk land en streek is de heerlijkheid van de Heer geopenbaard, en de 
vernieuwingen van de laatste regen is in een machtige opwekking van geestelijke 
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kracht gekomen. De Pinksterdag is herhaald en de ware Gemeente is in het proces 
van het zich opnieuw vestigen als het herkende Lichaam van Christus. 
Vele tienduizenden zijn gered, en de hele wereld heeft een geestelijke stimulans 
ontvangen die nooit verloren zal gaan! Het zal steeds meer toenemen totdat het 
aanzien van de gehele wereld gevuld is met de vruchten van de Geest van de Heer. 
De tijd van het einde is gekomen! De Heilige Geest is weer uitgestort in prachtige 
Pinksterkracht, en de trilling van de Goddelijke Aanwezigheid is in elk volk gevoeld. 
Tegenwoordig is het wereldwijd in omvang, en erkend door God in de bijzondere 
zalving van de gezegende Heilige Geest. 
Maar deze prachtige toestand is niet verkregen zonder tegenwerkingen. Niet de 
tegenwerkingen van de wereld, ofschoon die ook zullen komen; maar de 
tegenwerkingen van de naamchristenen! De orthodoxe gemeenten hebben zich 
allemaal verzet tegen deze “Spade regen” van de Heilige Geest. De zonde van het 
Jodendom is in de Gemeente herhaald, en het Woord van God is zo verschrikkelijk 
verminkt door de moderne mensen, zodat het bijna onherkenbaar is voor het volk 
van God. De trots van de mens heeft de Wijsheid van de Messias, Jezus Christus 
vervangen door de filosofieën van de Grieken. Een dode wereld leeft in een dood en 
verdorven verleden! Het bewezen en gevestigde Woord van God is vervangen door 
de vertakking van de ziekelijke en perverse voorstellingen van het duistere brein van 
de mens. De blinde leidt de blinde! Het is de tegenwerking van de duivel, die een 
verondersteld geheiligd vat gebruikt, de naamgelovige! 
Maar zelfs deze toestand wordt snel overwonnen en duizenden gaan het licht zien! 
Steeds vaker wordt het vooroordeel van de gemeente afgebroken en er zijn tekenen 
van de grootste opwekking – in de zeer nabije toekomst – die de wereld ooit gekend 
heeft! Vroeger of later moet deze opwekking komen. De Spade regen valt nu! Niets 
of niemand kan deze laatste geestelijke uitstorting tegenhouden. God zelf komt naar 
ons als de “Regen”. Natuurlijk is het voor de mens onmogelijk om de regen die uit de 
hemel valt tegen te houden. Geestelijk is dit zelfs nog meer waar. Deze Spade regen 
zal niet ophouden totdat alle doelen van God uiteindelijk volbracht zijn, en het Woord 
van God geheel vervuld. 
De wortels van de huidige tijdsindeling zijn diep geworteld in de reeksen prachtige 
gebeurtenissen, die plaatsvonden rond de geboorte van Jezus Christus! Het bezoek 
van de Engel Gabriël aan Zacharia, de vader van Johannes de Doper, en het wonder 
van de geboorte van Johannes. De openbaring en aankondiging van de Messias, 
aan Maria, de maagdelijke prinses van Israël. De getuigenis van Simeon, de 
dienstdoende priester; van Anna, de profetes; het bezoek van de engelen aan de 
herders van Israël, en de getuigenverklaring die ze brengen; het bezoek van de 
“wijzen”, en de geprofeteerde haat van Herodes, de koning; het bezoek van Jezus 
aan de tempel op twaalfjarige leeftijd; de achttien stille jaren. Daarna de openbaring 
van de voorloper, Johannes! Daarna de schitterende gebeurtenissen, die de doop 
van Jezus omgeven. Dan de drie en een half jaar van Zijn geïnspireerde bediening. 
Zijn verzoening op Golgotha. Zijn opstanding uit de dood. Zijn hemelvaart en de 
uitstorting van de Heilige Geest. Het vestigen van de Gemeente en de redding van 
de menigte. Het zijn allemaal wortels van waaruit de tegenwoordige bezoeking is 
voortgekomen, en waarvan dit het laatste deel is. 
Toch kan, hoe prachtig en belangrijk deze gebeurtenissen ook waren, in waarheid 
gezegd worden, dat de gebeurtenissen van de nabije toekomst, die de wereld 
overschaduwen, nog veel meer van dit alles zijn. Toen waren er de plaatselijke 
werken van de Messias in Judea. Tegenwoordig is de omvang wereldwijd. Toen 
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leidden zij naar Golgotha en Pinksteren in een volledige en algehele redding. 
Tegenwoordig leiden ze naar de afschuwelijke oordelen van God. Het tijdperk van 
genade loopt op zijn einde, en de kwade dagen van de grote verdrukking doemen 
donker en afschrikwekkend op voor de wereld. 
Voordat deze dagen zullen komen moet de wereld de laatste roep van de Geest van 
God ontvangen. Zij zal deze ontvangen door de kanalen van de geheel herstelde 
Gemeente van God, en die Gemeente is NU bezig met het laatste herstel! Gods 
laatste roep aan de wereld zal bestaan uit de openbaring van de volmaakte 
Gemeente. Het Heiligdom (de Gemeente) zal gereinigd zijn, en zonde en ziekte 
zullen weggevaagd zijn in een oogwenk. Het zal een heerlijke Gemeente zijn zonder 
vlek of rimpel. Ze zal de echte bediening van Christus hebben. Een machtige 
opwekking zal de wereld schoonvegen, en miljoenen van de meest ontaarde mannen 
en vrouwen zullen gezuiverd en wit als sneeuw gemaakt worden. Hoeren, 
dronkaards, drugsverslaafden, en de meest hopeloze goddeloze mensen zullen de 
roep van de Heer horen, en ogenblikkelijk en geweldig gered worden. Veranderd in 
een ogenblik. De zieken zullen genezen zijn en de doden opgewekt. Duivels zullen 
uitgeworpen zijn en de kracht van de hel en de dood zullen geheel van de aarde 
weggevaagd worden. Het is de grootste oogsttijd van God! Het zal zijn eeuwige 
einde bereiken onder de huidige uitstorting van de Spade regen. Deze doop met de 
Heilige Geest en vuur, die zelfs nu de wereld naar een nauwere wandel met God 
beweegt. 
Het was te verwachten dat de huidige gesteldheid met de wereld zo zou zijn. Ze zijn 
geen verrassing voor de kinderen van God. Ze zou niet anders kunnen zijn! Want 
lang geleden onder de vroege regen, ofwel de eerste uitstorting van de Heilige Geest 
met Pinksteren, werd de gesteldheid van de aarde en zijn bevolking in de laatste 
dagen geheel geopenbaard aan de gemeente van die tijd, en de registratie 
opgeschreven in het Heilig Boek. Het is een nauwkeurig onderzoek en het meest 
diepzinnige wetenschappelijk onderzoek waard, dat de kracht van de Heilige Geest 
op Gods wachtende heiligen viel – van wie de schrijver er een was – veertig jaar 
geleden (in 1906). In een geweldig kort tijd zijn deze boodschap en zalving over de 
wereld gevlogen. Geen grote predikers. Geen beroemde mensen! Alleen de nederige 
en onaanzienlijke mensen werden bestemd om God te kennen! De opwekking 
verspreidde zich zoals een vuurvlam van stad naar stad, sloeg over de verste 
grenzen van oceanen en drong diep door in elk heidens land. 
Sinds de opening van dat eerste zegel, waarvan de ruiter triomfantelijk verder ging 
met het veroveren van macht, is elk werk van de Geest in de vervulling van het 
Woord van God precies hetzelfde geweest en had dezelfde betekenis. Zeven jaar 
nadat de kracht van God in de Spade regen viel, deed de grote oorlog de wereld in 
bloed baden en miljoenen werden geofferd op de altaren van de oorlogsgod, om de 
bloeddorst van de onheilige koningen te bevredigen. Het rode paard en zijn ruiter 
(Openbaring 6:4), bande alle vrede uit de aarde. Het was een oorlog van wereldwijde 
omvang. Daarna kwamen de hongersnood en de dodelijke epidemie, die zelf bijna 
een honderd miljoen mensen wegvaagden in voortijdige graven. De dodelijke 
epidemie was een wereldwijde staat van hongersnood en ziekte. Geen enkel land in 
de gehele wijde wereld ontsnapte! Het rode paard en zijn ruiter eisten van elk 
koninkrijk en land van de gehele wereld de tol van de dood. Dit is nu nog zo! 
Tegenwoordig is er niets meer plaatselijk! De wereld wordt heen en weer geschud in 
de weeën van een universele aardbeving. Er waren dertig grote aardbevingen in de 
laatste vijfentwintig jaar! Er is geen ontsnappen aan. De hele wereld is betrokken bij 
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de laatste werken en pogingen van de Heilige Geest om de mens aan het verstand 
te brengen dat hij God kan kennen en Hem de heerlijkheid kan geven. 
De verzoening van Jezus Christus is de waarheid waar het om draait; en de 
plaatsvervangende dood, de opstanding en de hemelvaart van de Verlosser van de 
wereld is het strijdtoneel van de laatste dagen. Nu is het tijd voor elke christen om uit 
de wereld opzij te stappen en zijn voeten duidelijk te zetten op de Verzoening van 
Jezus Christus, als de eeuwigdurende Rots van God. De tijd is gekomen dat het werk 
van ieder mens als door een vuur beproefd zal worden. Niets dan de WAARHEID zal 
zegevieren! 
De Spade regen van de Heilige Geest zal alle dingen bekendmaken. Er is niets 
verborgen dat niet gekend zal zijn! Elk middel van satan zal in het licht van God 
komen voor de uiteindelijke beschikking. 
De grote oorlog werd gevolgd door jaren van gulle oogsten en verbazingwekkende 
overvloed. De eerste levensbehoeften waren zo overvloedig dat opslagplaatsen de 
overvloedige dingen van de aarde niet konden opslaan. Maar er was geen visie, 
niemand scheen de overvloedige genade van God te begrijpen. Er werd geen 
voorzorgsmaatregel getroffen voor het behoud van deze kostbare gaven van een 
gulle Vader. Er werd geen wijsheid van een farao ontdekt. Verkwisting en verspilling 
was aan de orde van de dag. Miljoenen tonnen kostbare voedingsmiddelen werden 
bestemd voor vernietiging zodat er hogere prijzen gevraagd konden worden. Er 
werden geen schatsteden gebouwd waar deze oogstrijkdom bewaard zou kunnen 
worden. Er was geen Jozef om de wilde droom van het verstoorde beeld van de 
mens te interpreteren. De gulheid van God was vergeten en vanwege de laagte van 
de prijs, werd Zijn overvloed vervloekt. 
Het land is veroordeeld tot onvruchtbaarheid, en de landbouwers van de grond tot 
goedbetaalde nutteloosheid. De vruchtbaarheid van zowel het land als het vee is 
moedwillig vernietigd, zelfs terwijl de armen schreeuwden om brood. Katoen moest 
ondergeploegd worden en het land werd in troosteloze nutteloosheid achtergelaten, 
en de belastingen hebben het volk tot wanhoop gedreven. Toen kwamen de 
stormwolken van een gekwetste God, stofstormen en droogten, schadelijke 
bezoekingen van insecten en torren,een massa sprinkhanen vijfhonderd mijl ( 800 
km) breed en vijftienhonderd mijl (2400 km) lang, een andere driehonderd mijl breed 
en vijfhonderd mijl lang. 
En nu zijn de jaren van overvloed voorbij, de voedingsmiddelen zijn vernietigd en het 
beeld van zwarte hongersnood, volgt de huidige oorlog (2e wereldoorlog), en hangt 
laag over de gehele wereld. 
Het openen van het derde zegel is nabij en het verder gaan van het zwarte paard en 
zijn ruiter – de dood – is op handen; een verschrikkelijke oogst staat op het punt om 
binnengehaald te worden als het schrale spook van uithongering de voetstappen van 
een wereld hinderlijk achtervolgt. 
We hebben ons goud als een schat bewaard, en hetgeen waardoor we leven 
veracht. Het gele metaal ligt opgeslagen in de schatkamers van de volken, en het 
kostelijke voedsel, het levensbrood is weggeworpen in het vuur en in de stroom. O, 
dwaze filosofie van de mens! U kunt het goud niet opeten, en er is geprofeteerd dat 
“uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis; en zal uw 
vlees als een vuur verteren”, (Jakobus 5:1-6). 
Is het te laat om berouw te hebben? Kan de vernietiging hersteld worden? Zal de 
God van de hemel de roekeloosheid van het ongeloof van de mens vergeven? God 
geeft altijd “ruimte voor berouw” en zelfs nu duurt zijn genade voort. De grote 
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opwekking is nabij. Hij zal naar ons toe komen als de Regen. Laten de mens en de 
regeringen zich naar God toekeren met een echt berouw. Hij zal voorzien in de 
ontsnappingsroute.  
“Zo, zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman, 
verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het 
den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen”, (Jakobus 5:7). Hier wordt de 
bekronende genade van de laatste dagen geopenbaard! Geduld!  Hier wordt geduld 
geopenbaard aan beide kanten van de vraag. God moet geduld hebben voor de 
oogst van Zijn vruchten tot het de Spade Regen ontvangt! De mens moet geduld 
hebben om Gods vastgestelde tijd af te wachten voor de vervulling van alle dingen. 
Het geduld van zowel God als mens staan op het punt om beloond te worden! De 
Spade regen valt nu! De oogsttijd is nabij! 
“Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen”, (Openbaring 13:10). Probeer niet 
om in deze dagen goed met de christelijke ervaring overweg te kunnen zonder de 
genade van geduld. Het gebrek aan geduld is de oorzaak dat velen schipbreuk lijden 
aan hun geloof. Ze konden Gods tijd niet afwachten voor de vervulling van Zijn 
Woord. Maar als de Here God een groot geduld kon hebben voor de kostbare 
vruchten van deze aarde, en bereid is om de komst van de Spade regen af te 
wachten, dan zouden wij dat ook moeten doen! 
Dus, wat de wereld nu nodig heeft is meer regen! Een geestelijke uitstorting die over 
de aarde zal stromen. Niets anders dan de lang beloofde uitstorting van de 
gezegende Heilige Geest, die als de regen op ons zal komen,  kan de wereld helpen 
en de gemeente vervolmaken. We hebben regen nodig. De Spade Regen van God. 
“Zoals de regen die van de hemel valt, zoals de zon van de hemel licht geeft, zo 
wordt de Heilige Geest gegeven en komt tot ons vanuit de hoogte”. “Gij hebt zeer 
milden regen doen druipen, O God! En Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was 
geworden”. “Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de 
aarde bevochtigen”. “Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw, 
als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid”. Laat ieder van 
ons dan, zoals Elia vroeger deed, bidden voor regen, en volharden in dat gebed – tot 
zeven maal – indien dat nodig is, en de regen van God zal zeker vallen, en het 
Koninkrijk van God zal geheel komen! 
 
 

Zal er een herstelde tempel zijn? 
 
“En gij, Daniël! Sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het 
einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden”, 
(Daniël 12:4). Zo vermaande Gabriël, de openbarende engel, de profeet Daniël in die 
dagen van de Babylonische gevangenschap, uit een ver verleden tijd, en er is geen 
twijfel over mogelijk dat de woorden “opgesloten” waren en dat het boek “verzegeld” 
was.  
Zo was het mogelijk dat de complete ontvouwing van het Woord van God pas kon 
plaatsvinden aan “de tijd van het einde”, die echt zou komen, en de gehele 
openbaring van dat Woord gepast was. Dit betekent niet dat er geen grote 
openbaringen van de waarheid geweest waren in die tijden uit het verleden, maar het 
betekent dat het grootste deel van die gehele openbaring gereserveerd was voor de 
allerlaatste van de “laatste dagen”. 
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Jezus begon zelf met de belichting van de waarheid toen Hij het verduisterde 
verstand van Zijn eigen discipelen opende, (Lukas 24:45), en Hij hen de kracht gaf 
om de Schrift te begrijpen. Bij die gelegenheid zette Hij “alle dingen die op Hemzelf 
betrekking hadden” uiteen, dat wil zeggen: alle dingen die Zijn Messiasschap 
betroffen, Zijn Goddelijkheid als de Zoon van God, en Zijn werk dat eindigde op het 
kruis van Golgotha, waar Hij boete deed voor de zonden van de wereld. 
Toch is in het licht van het Woord van God, hetgeen zo prachtig bevestigd wordt door 
de geschiedenis van de volken, zo gemakkelijk te zien dat het grootste deel van de 
Goddelijke registratie met betrekking tot het verlossingsplan nog steeds wacht op zijn 
uiteindelijke ontvouwing, en zijn algehele openbaring aan de Gemeente. 
Tegenwoordig heffen we onze hoofden en onze harten op in lofprijs en verheerlijking 
dat de grote eindtijd gekomen is, en het licht van de heerlijkheid van God stroomt 
naar beneden op de geheiligde pagina als nooit hiervoor, terwijl het hart en de geest 
van de heiligen steeds levendiger wordt – in antwoord op een diepe geestelijke 
honger om de waarheid te kennen – door de gezegende Heilige Geest de prachtige 
registratie, die aan vandaag toebehoort, te vatten en geheel te begrijpen!  
Dit is de “Eindtijd”, en de dag waarop we de waarheid zullen kennen, en die waarheid 
zal ons voor eeuwig vrij maken. Het is een dag van onderzoek, een dag waarvan de 
mens gelooft dat de God van de Hemel zal antwoorden op hun geroep, net zo 
definitief en stellig als Hij de hartenkreet van de profeet Daniël beantwoordde in de 
tijd van de nationale ellende van Israël. 
God is Zijn eigen uitlegger. Hij zal het “duidelijk” maken. Het is een vreugde van het 
hart van de heiligen om te weten dat de Here God op het punt staat om de volheid 
van Zijn wil te openbaren, en voor hun ogen datgene zal voltrekken, dat door heilige 
mensen uit verleden tijdperken voorzegd is. In deze geest benaderen we in alle  
nederigheid de verklaring van het hierboven genoemde thema, met slechts één 
verlangen: de “waarheid” te kennen. Want dit zijn de vruchtbare dagen, voor zover de 
gedrukte bladzijde gaat, en men kan vele dingen lezen. 
 
 
 

De tabernakel 
 
De tabernakel was de naam die gegeven werd aan dat draagbare heiligdom, dat 
door Mozes opgericht werd volgens het directe voorschrift van de Allerhoogste God. 
Jehova was de ontwerper en architect hiervan en het werd gebouwd volgens Zijn 
nadrukkelijke instructies en patronen, (Exodus 25:40; Hebreeën 8:5). Dit patroon 
werd aan Mozes gegeven tijdens zijn eerste veertig dagen op de berg van God, 
ofwel op dezelfde tijd dat hij de tafelen met de wet ontving. Ontworpen door God en 
gegeven onder zulke geweldige omstandigheden en voor zo’n heilig doel. De 
structuur veronderstelt onmiddellijk een profetisch aspect en neemt zijn plaats in juist 
aan het hoofd van de symbolische profetie, want het was een profetisch gebouw. 
Het is geheel onmogelijk om in een artikel, dat zo kort is als dit en dat het uit 
noodzaak ook moet zijn,  slechts de kortste schets van deze verborgen profetieën te 
geven, maar we doen dit zodat iedereen het kan begrijpen. Het oorspronkelijke doel 
van de tabernakel wordt te kennen gegeven in Exodus 25:8. “En zij zullen Mij een 
heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone”. De tabernakel was de echte 
woonplaats van Jehovah – God. Hij zou wezenlijk onder hen wonen. Zijn 
aanwezigheid ging met hen mee, en Zijn heerlijkheid zou daar zijn. Het werd 
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genoemd de “tabernakel der getuigenverklaring”, de “tabernakel der getuigenis”, en 
de “tent der samenkomst”. Een van de profetische openbaringen van de tabernakel, 
als de woonplaats van de Here God, was in zijn dekkleden; er waren er DRIE! De 
eerste was het dekkleed van geitenhaar. Miljoenen en miljoenen strengen geitenhaar 
gingen in het hoofdmaaksel van dat gebouw van God! Van veel betekenis voor het 
talloze gezelschap van met bloed gewassen en verlosten, die zo talloos zullen zijn 
“als het zand aan de oever der zee” (Hebreeën 11:12) in de grote dag van de Heer. 
Dan kwam het dekkleed van “rood geverfde ramsvellen!” Dit was het middelste, of 
het centrale dekkleed, en is het symbool van het algehele verzoeningswerk van de 
Here Jezus Christus op het kruis van Golgotha, een werk dat al het werk van God 
door de eeuwen heen bedekt, en dat tegelijkertijd de grondslag is van alle dingen. 
Het lammetje of geitje was Gods symbool van Jezus Messias, als het “Lam van God 
dat de zonden van de wereld wegneemt”. Dus de rood geverfde ramsvellen, welke 
het middelste dekkleed is, waren het symbool van Jezus, de Zoon van God – het 
centrale wezen van de Godheid. Tot slot kwam het grote, alles overdekkende 
dekkleed van dassenvellen, dat niet alleen de tabernakel zelf bedekte, maar dat aan 
elke kant uitstak, en de gerechtshoven of voorportalen vormden, die deze aardse 
woonplaats van de Heer  omringden. 
De drie dekkleden zijn het symbool van God, die Zichzelf aan Zijn volk openbaart als 
God de Vader, Jezus de Zoon en de gezegende Heilige Geest, in welke openbaring 
de “gehele volheid van de Godheid lichamelijk” begrepen is, terwijl de tabernakel 
eigenlijk het symbool van de Gemeente was. 
Een andere profetische aanwijzing wordt gevonden in de afmetingen van dit 
heiligdom, dat niet alleen opgericht was als woonplaats van de Here God, maar ook 
ontworpen was als de plaats waar de bediening van de verzoening voor de zonden 
gedaan kon worden en de plaats waar de heiligen zich met God konden 
onderhouden. De tabernakel had twee afdelingen. De ene werd het Heilige 
genoemd, waarin elke dag de bediening van verzoening plaats vond in de 
besprenkeling van het bloed; de andere werd het Heilige der heiligen genoemd, want 
in de duisternis van zijn heilige grenzen rustte het Heiligste Orakel, de Ark van Zijn 
verbond, met zijn cherubim der heerlijkheid, tussen wier schaduwvleugels de 
Aanwezigheid van de Shekina woonde.  
Het Heilige was een afdeling waarvan de afmetingen tien maal tien maal twintig 
kubieke inhoud had, en tien vermenigvuldigd met tien, vermenigvuldigd met twintig 
geeft een getal van tweeduizend kubieke inhoud, en de schrijver heeft afdoende 
bewezen dat de profetische kubiek altijd het symbool van een jaar is! Dus de 
tweeduizend kubiek van het Heilige  – waarin elke dag verzoening gedaan werd voor 
de zonden van het volk – staat symbool voor de tweeduizend jaar van het evangelie 
tijdperk, tijdens welke periode het kostbaar bloed van Christus Jezus uitgestort is, en 
gesprenkeld voor iedereen die het wilde geloven; de verzoening is sinds het kruis 
elke dag in werking, en zal doorgaan totdat het tijdperk op zijn einde loopt, en dat zal 
zijn bij het verstrijken van de twee duizend jaar van het huidige gemeente tijdperk. 
Zoals Aäron toen bediende, zo bedient Christus nu! Want Jezus is de grote 
Hogepriester en de apostel van onze christelijke belijdenis, en zo heeft Hij in het 
verleden al bijna twee duizend jaar bediend in de kracht van de Heilige Geest, aan 
wie onder God, alle rechten en krachten van de huidige tijdsindeling toebehoren. Op 
deze prachtige manier bevestigt het de chronologische profetie – zij het symbolisch – 
en meet nauwkeurig de tijden af.  
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Het Heilige der heiligen was een afdeling, die gemeten tien bij tien bij tien was, en 
tien maal tien maal tien geeft een kubieke inhoud van precies duizend kubiek, die 
symbool staan voor de duizend jaar van het millennium tijdperk, waarin God bij Zijn 
volk zal wonen en hun God zal zijn. De duizend jaar op aarde is het Heilige der 
heiligen van de profetie van de zeventig weken van Daniël, en komt onder de zalving 
van de Heilige Geest, en de glorie van de Heer bedekt de hele aarde , zoals de 
wateren nu de zee bedekken. 
In het voorgaande zijn slechts twee van de symbolische openbaringen, die de 
tabernakel bevatten, maar er zijn nog vele andere die net zoveel betekenend als 
overtuigend zijn. De Ark met zijn cherubim der heerlijkheid, en het met bloed bedekte 
verzoendeksel, de inhoud van de Ark,(Hebreeën 9:4), het voorhangsel met zijn  
ingeweven cherubim, waarvan de apostel Paulus zegt dat het ’t vlees van Christus is, 
en dat in tweeën gescheurd werd toen Christus stierf, (Hebreeën 10:20); de 
koninklijke kleuren: purper, blauw, scharlaken, (Ezechiël 28:33), de zalfolie; Urim en 
Thummim; het altaar; de tafel met de toonbroden; de kandelaar, het wierook altaar, 
en nog vele andere dingen die in de symbolische taal de onuitsprekelijke heerlijkheid 
van onze God tonen. De schrijver is nu een nieuw artikel aan het samenstellen over 
de “Majesteit van het Symbool” dat te zijner tijd zal verschijnen, en waarvan we zeker 
zijn dat het in de aard van een openbaring tot u zal komen! 
Om de tabernakel binnen te komen moest men eerst door het Heilige gaan om bij het 
Heilige der heiligen te komen. Het voorhangsel scheidde die twee. Voor het 
voorhangsel stond het wierook altaar, dat veelbetekenend is voor de geest van 
gebed. Wanneer de wolk van geurige rook voor de Heer opkwam, werd Zijn 
heerlijkheid meteen geopenbaard tussen de cherubim, en boven het verzoendeksel. 
God beantwoordt gebed altijd, en als iemand echt in de aanwezigheid van God zou 
willen  komen, zal dat altijd zijn in antwoord op een gebed dat het hart diep 
onderzoekt. Als iemand, nadat hij gered is, zijn weg kracht bijzet in een diepere en 
heiligere ervaring van de Doop met de Geest, zal dit alleen toegestaan worden door 
de wierook van zijn zegevierend gebedsleven, en zijn geloof, want men kan niet 
bidden, tenzij men gelooft! 
Zoals men door het Heilige moet gaan, voordat men het Heilige der heiligen kan 
bereiken, zo moet men ook eerst door de tweeduizend jaar van het evangelietijdperk 
gaan, voordat men deelnemer kan worden aan het duizend jaar van vrede. 
Verzoening gaat vooraf aan de aanwezigheid van God, of dit nu in de tabernakel in 
de symbolische betekenis is, of dat het in zijn grote werkelijkheid van het antitype is. 
Dus de gedachte die we in dit tabernakel willen benadrukken is, dat het de 
woonplaats van God was. God woonde daar; en op deze manier wordt dit het ware 
typebeeld van de Gemeente van God, die Hij gekocht heeft met Zijn eigen bloed, 
(Handelingen 20:28). Want God woonde niet in een tempel die met handen gemaakt 
is, want Hij zei: “waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de 
plaats Mijner rust? Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt”, (Jesaja 66:1-2). 
Na de pijnlijke zonde van de afgoderij van Israël in de kwestie van het gouden kalf, 
kwam de Here God naar Mozes en gaf hem de opdracht om de tabernakel te nemen 
en die “ver van de legerplaats” op te stellen en degene die God trouw wilde dienen 
en echt voor Hem zou zijn, die moest naar Hem toegaan ver buiten de legerplaats 
van de mensen en Hem daar offers brengen, en hoe prachtig passen de woorden 
van de apostel Paulus hier precies. “Daarom ook heeft Jezus, opdat Hij door Zijn 
eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot Hem 
uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende”, (Hebreeën 13:12-13) . En 
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dit is tegenwoordig wonderlijk waar, dat als we Jezus Christus willen volgen, dan 
moeten we de legerplaats van de orthodoxe gelovige verlaten, en ver bij hen 
vandaan gaan, en dezelfde schande van de gezegende Christus dragen, als leden 
van Zijn lichaam, hetgeen de Gemeente is. Maar gezegend is de verlaten  
broederschap, als we gescheiden van elkaar in de wil van de Heer zijn, en al 
datgene dat ons zou hinderen op onze weg naar Sion, zouden achterlaten. Het is 
vaak zoals de wateren van Mara (bitter), maar het wordt altijd gezoet door de 
aanwezigheid van Hem, die ons tot Zijn vrede geroepen heeft. 
Een andere fase van de profetische waarheid moet in dit verband gesteld worden. 
Mozes was de mannelijke zoon in verband met de tabernakel der getuigenis in de 
woestijn, een geschikt kind, geboren op bevel van God, bewaard voor alle gevaren, 
het voorval dat op bevel van de farao alle mannelijke kinderen gedood moesten 
worden. Hij was de door God gekozen bevrijder van het volk van Israël, en een man 
in wie God bepaald had om Zichzelf volledig te openbaren. Dus was het niet de 
farao, die eigenlijk zijn leven zocht, het was de kracht van het werk van satan door 
hem heen. Maar als God het op Zich neemt om iets te doen, dan beraamt satan zijn 
plannen tevergeefs. Op dit punt van het onderwijs kunnen we nog niet het belang 
van het uiteengezette onderwerp zien, maar we zijn er zeker van dat voordat we er 
doorheen zullen zijn het heel erg duidelijk wordt, want dit is het ene hoogtepunt 
bereikende bewijs van de hiervoor genoemde waarheid, dat de tabernakel het ware 
typebeeld is van de met bloed gewassen Gemeente van God. Als we dan voorbij 
gaan komen we van de wonderlijke symboliek van de tabernakel tot die van de 
tempel. 
 
 
 

De Tempel 
 
Zoals de tabernakel een typerend en symbolisch gebouw was, zo is de tempel dat 
ook. Op een veel grotere schaal gebouwd met een ongeëvenaarde pracht en 
heerlijkheid, en toch droeg elk van zijn kenmerken een symbolische waarheid. De 
tabernakel was zoals de fundering. De tempel had een grotere ontvouwing van 
dezelfde boodschap en een gedetailleerde openbaring van precies dezelfde 
waarheid. Net zoals de Heer aan Mozes de goddelijke specificaties voor het bouwen 
van de tabernakel gaf, en de verrichting van zijn diensten, zo gaf Hij aan koning 
David het goddelijke plan en de specificaties van de tempel, waarnaar Hij zo ernstig 
verlangd had om die te kunnen bouwen tot de eer en heerlijkheid van Zijn Naam. 
Want van deze tempel had God gezegd: “Ik heb dat huis geheiligd, hetwelk gij 
gebouwd hebt, opdat Ik Mijn Naam aldaar tot in eeuwigheid zette”, (1 Koningen 9:3). 
In deze tempel van Salomo werd de “gegoten zee” geplaatst, (2 Kronieken 4:2). 
Deze “gegoten zee” werd geplaatst op de ruggen van twaalf runderen, drie van hen 
keken naar het oosten, drie keken naar het westen, drie keken naar het noorden, drie 
keken naar het zuiden, en al hun achterdelen waren binnenwaarts, (1 koningen 
7:25). In het alledaagse gebruik, als een plaats voor het baden en wassen van het 
priesterschap, bevatte het tweeduizend bath aan levend water! In dit levende water 
wasten de priesters zich vele keren per dag, en hierin werden de bekeerlingen, die 
de religie van Israël aannamen, gedoopt. In verband met deze symbolische “gegoten 
zee” vinden we een van de meest in het oog vallende – schijnbare tegenstellingen – 
in de Bijbel. Maar elk echt kind van God weet dat een echte tegenstelling een 
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onmogelijk iets is bij God. Ofschoon Bijbelcritici in deze tijd veel uit deze tekst halen, 
gebruiken ze het als een bewijs van de menselijke fout. 
Want in 2 Kronieken wordt gesteld dat het drieduizend bath inhield en natuurlijk,  als 
we er met natuurlijke ogen naar kijken dan lijkt het als een smakeloze tegenstelling! 
Maar dank zij God is dit niet zo; want deze schijnbare tegenstelling wordt onder het 
licht van de verlichtende Geest een van de prachtigste symbolische profetieën van 
de gehele Bijbel. 
Ten eerste waren de twaalf runderen het typebeeld van de twaalf apostelen van onze 
Heer! Op hun ruggen droegen ze de grote gegoten zee, die in het gewone gebruik 
twee duizend bath levend (rein, vers) water bevatte. Dit was het goddelijke symbool 
van de huidige eeuw, het evangelie tijdperk van tweeduizend jaar, het tijdperk van de 
Heilige Geest, die door de heiligen moest stromen als “Rivieren van Levend Water”, 
(Johannes 7:37-39). Het feit dat deze “gegoten zee’ gedragen werd op de ruggen 
van de twaalf runderen – waarvan we gezegd hebben dat ze het symbool van de 
twaalf apostelen waren – bewijst de interpretatie, want iedereen weet dat de huidige 
eeuw van het Evangelie gebouwd werd op  het fundament van de apostelen en de 
profeten. Jezus Christus is Zelf de “Hoofd hoeksteen” en elk wedergeboren schepsel 
in het Koninkrijk van God, zal daar zijn, vanwege de registratie die ze ons hebben 
nagelaten! Alle literatuur die we hebben over de dood en opstanding van Jezus 
Christus is hetgeen tot ons kwam door de hand van de apostelen, en discipelen van 
de vroege gemeente, en het was de apostel Paulus die de bediening met ossen 
vergeleek, toen hij zei: “Want in de wet van Mozes is geschreven: gij zult een 
dorsenden os niet muilbanden”, dat wil zeggen: gij zult de prediker niet laten 
verhongeren! 
Dus bij gewone handelingen bevatte de “Gegoten Zee” tweeduizend bath, en de 
geïnspireerde schrijver van 2 Kronieken 4-5 maakte geen fout toen hij zei dat het 
drieduizend bevatte, want we begrijpen dadelijk dat geen vat, waarin men baadt of 
wast, tot de rand gevuld is, als die voor dat doel gebruikt wordt. De gewone badkuip 
is precies voor twee derde gevuld, als iemand baadt, anders zou het overstromen, en 
dit is de verklaring van deze schijnbare tegenstelling, want de gegoten zee in het 
dagelijks gebruik bevatte tweeduizend bath, terwijl als het vol was, dan bevatte het 
drieduizend bath. 
Als dan de tweeduizend bath symbool waren voor de tweeduizend jaar van het 
huidige evangelie tijdperk, dan is de toevoeging van nog eens duizend 
eenvoudigweg de toevoeging van de duizend jaar van het blije millennium tijdperk, 
hetgeen de tijd brengt tot zijn volste geprofeteerde maat en we precies de 
symbolische profetie van de “grote gegoten zee” aantreffen. Want het millennium 
tijdperk is de volheid van alle beloofde dingen onder het verbond van Abraham met 
Jezus Christus. Het is de periode dat de heerlijkheid van de Heer de gehele aarde 
bedekt, zoals de wateren de zee bedekken. Het is de afronding van de zeven 
dagweken van jaren van de Heer. Het is drieduizend jaar vanaf de geboorte van 
Christus tot aan het einde van het tijdperk van het Koninkrijk. 
Zoals in het geval van de tabernakel, waren er in de tempel vele dingen ontworpen 
als symbolische voorstellingen van de kracht van God in latere dagen. We hebben 
een hiervan gekozen, welke de grootste betekenis heeft, en dat zijn de honderd en 
twintig priesters. 
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De honderd en twintig priesters 
 
De honderd en twintig priesters gaven bij de inwijding van de Tempel de drievoudige 
stoten op de bazuin. Deze brachten de kracht van God in zo’n geweldige omvang 
naar beneden, dat de priesters zelf niet konden blijven staan om te dienen omdat  de 
“Heerlijkheid van de Heer” het huis gevuld had. Deze bazuinblazers maakten “één 
geluid”, ze waren in overeenstemming met God. Hun aantal was veelbetekenend, 
want het was precies hetzelfde aantal als de met bloed gewassen wedergeboren 
menigte, die in gehoorzaamheid aan het bevel van de Heer in Jeruzalem waren 
gebleven, totdat ze bekleed werden met kracht uit de hoogte. Toen die bekleding 
kwam in de vorm van de doop met de gezegende Heilige Geest, werden ze allemaal 
vervuld, en “begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te 
spreken”, dus maakten ze een en hetzelfde geluid! De bazuinen werden geblazen bij 
de inwijding van de tempel van Salomo, de honderd en twintig maakten als het ware 
“één geluid”, terwijl op de Pinksterdag de ware Gemeente werd ingewijd, de tempel 
van de Heilige Geest en de aanwezigheid van God in Zijn uiteindelijke openbaring, 
werd prachtig geopenbaard in dat gezelschap dat door bloed gewassen en met de 
Geest gedoopt was, wiens aantal honderd en twintig was. Het typebeeld raakt het 
antitypebeeld, de symboliek smelt samen in de realiteit, en het Woord van de Heer is 
gerechtvaardigd. 
Zo werd op de Pinksterdag de ware tempel ingewijd in de geheiligde lichamen van 
de heiligen en zij werden koningen en priesters voor God, (Openbaring 1:6), en 
bedienaren des heiligdom, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft 
opgericht, en geen mens, (Hebreeën 8:2), van welk tabernakel Jezus Christus de 
Grote Hogepriester is, en het Hoofd van die Gemeente, hetgeen Zijn Lichaam is. Zo 
werd de aanwezigheid van God wezenlijk overgebracht van de stenen tempel – 
prachtig zoals die herstelde tempel was – naar het met bloed gewassen en met de 
Geest gezalfde gezelschap, die de bitterheid van de dood aan het kruis gesmaakt 
had en gewacht had op de “Belofte van de Vader” of de gezegende Heilige Geest. 
Er is nog een andere gedachte, die te werk zal gaan als een zegel van wat al 
aangetoond is. Zoals we gezegd hebben was Mozes de mannelijke zoon van de 
tabernakel in de woestijn (en de diepste gedachten met betrekking tot de mannelijke 
zoon is die van een verlosser), zo is Jezus Christus de mannelijke Zoon in verband 
met de grotere ontvouwing van de plannen van God in de tempel van Salomo, want 
net zoals de farao het bevelschrift uitvaardigde van de vernietiging van alle 
mannelijke kinderen van de tot slaaf gemaakte Israëlieten, en beval hen te doden bij 
hun geboorte, (Exodus 1:16). Zo was het ook op het moment van de geboorte van 
Christus. Toen beval koning Herodes dat elk mannelijk kind onder de twee jaar in  
Israël onmiddellijk gedood moest worden, (Mattheüs 2:16). Dus wat voor Mozes en 
de tabernakel waar was, werd onmiddellijk waar in het geval van Jezus Christus en 
de tempel. 
Geen van beide pogingen van de duivel om de gezalfde verlossers van de mensen 
te vernietigen had succes, want in beide gevallen verordende God redding van de 
eerste, en bewaarde hen beiden in veiligheid. Dit is zeker een schitterende 
registratie, de twee genoemde voorvallen worden door zestienhonderd jaar 
gescheiden. Beiden zijn gestempeld met het duivelse doel van satan om de plannen 
van God te verhinderen, en beiden zijn verzegeld met dergelijke machtige en alle 
heersende pogingen van de Here God om Zijn doel uit te voeren in overwinning en 
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triomf over elke kracht van de hel. Dus de uiteindelijke openbaring van de kracht en 
de aanwezigheid van God zullen door de Gemeente gedaan worden. 
 
 

De Gemeente 
 
Want het is in en door de Gemeente dat de climax van alle werkingen van God naar 
een triomfantelijke voltooiing gebracht worden, en het beëindigde mysterie van onze 
God, (Openbaring 10:7), wordt duidelijk geopenbaard. De Gemeente is een 
uitverkoren, en afgescheiden gezelschap, dat door de deugd van haar geloof in de 
verzoening van Jezus Christus, wedergeboren is, en gedoopt (ondergedompeld) in 
de gezegende Heilige Geest. Deze Gemeente in de laatste dagen zal helemaal 
volmaakt zijn. Door de kracht van het kostbare bloed van Jezus Christus zal elk lid 
van die gemeente geheel verlost zijn, en dat, zonder de dood te zien. Dat is 
vastgelegd in het plan van God, zoals geopenbaard door het Woord dat het voltooide 
werk van Christus zal zegevieren over elke zondige neiging in het hart van de mens, 
en onbeperkte en volmaakte verlossing van zonde, ziekte, en dood, tot stand brengt 
in elk lid van het Lichaam van Christus, terwijl de duivel op z’n ergst aan het razen is, 
en de hele wereld overspoeld wordt door satanische misleiding. Ze zal aan Hem 
voorgesteld worden als een heerlijke Gemeente, (Efeziërs 5:25-32), zonder vlek of 
rimpel of iets dergelijks. En het moment van dit voorstellen van de onsterfelijke 
Gemeente aan Christus in een heilig huwelijk, is zeker voordat de periode van de 
grote verdrukking begint! 
De zon, de maan en de sterren, die in de Schrift vermeld staan, zijn de door God 
geschapen openbaringen van Zijn eigen wezen als Vader, als Zoon en als de 
gezegende Heilige Geest, het Bloedzegel op beide is het onomstotelijk bewijs van 
Zijn waarheid! Dus het grote wonder van Openbaring 12 : de vrouw bekleed met de 
zon is de goddelijke manier om de Gemeente te openbaren als bekleed met alle 
volheid van de Godheid lichamelijk, dat is: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Een Gemeente aan wie gegeven is “Alle macht van de Zoon van God. Een bruid, op 
wie alle soorten genade en gaven gelegd zijn en voor wie het mogelijk is om zich aan 
de liefhebbende bruidegom te geven. Ze is van de dood in het leven, eeuwigdurend 
leven, overgegaan, zelfs voordat haar laatste bediening beëindigd is, en terwijl ze 
nog op aarde is. 
Dit “Grote Wonder” is niet alleen een verheerlijkte en onsterfelijk gemaakte 
Gemeente, en de Bruid van het Lam, maar ze staat ook op het punt om moeder te 
worden. Ze heeft geboorte weeën en ze is in barensnood en ze wacht op de 
geboorte  van de mannelijke zoon! Als ze op het punt staat om het kind te baren, 
verschijnt het tweede “Wonder” in de grote rode draak, (Openbaring 12:4), en staat 
voor de vrouw (de Gemeente), te wachten om het kind te verslinden zodra het 
geboren is. De grote rode draak is de duivel. Dezelfde draak die in andere 
tijdsindelingen de farao ertoe aanzette om de mannelijke zoon Mozes te vernietigen. 
Dezelfde demon, die tweeduizend jaar geleden Herodes ertoe aanzette om te 
proberen Jezus Christus te vermoorden, en die nu voor de gemeente van de laatste 
dagen staat met dezelfde moordlustige verlangens die hem eerder bewoog. 
Maar de mannelijke zoon wordt “weggerukt’ tot God en Zijn troon, en in de hemel 
begint de oorlog, (Openbaring 12:5,7), en satan wordt neergeslagen en uit de hemel 
geworpen en hiermee wordt de eerste profetie van de Schrift vervuld, (Genesis 3:15), 
de verzoening zegeviert, en “zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, 
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en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den 
dood toe!” Dus de draak werd verslagen toen hij probeerde om Mozes en het 
tabernakel te vernietigen. Hij werd weer verslagen toen hij probeerde om de Zoon 
van God, Jezus Christus, te vernietigen, en hij is overwonnen en uitgeworpen in de 
laatste uiteindelijke poging om de gemeente te vernietigen, die de Bruid van de Zoon 
van God geworden is, en de mannelijke zoon die ze had voortgebracht. 
De verlossing van Israël volgde op de verlossing van Mozes. De grotere verlossing 
van de zonde en de dood volgde op de verlossing van Jezus, de Zoon. De laatste 
verlossing van de heiligen volgt op de verlossing van het mannelijke zoon uit 
Openbaring 12 van de boze krachten van de rode draak. 
Dus zonder op verdere details in te gaan is het volgende duidelijk, dat de tabernakel 
de echte woonplaats van Jehova was, en dit bleef ook zo totdat de Ark van het 
verbond verplaatst werd naar de grotere pracht van de tempel, die Salomo had 
gebouwd, en die ontworpen was voor de behuizing van de “Naam van de Heer”. Die 
tempel bleef het huis van God totdat de Messias kwam, toen de aanwezigheid 
verplaatst werd naar de tempel van de levende gemeente op de Pinksterdag. Om 
nooit meer te verhuizen! De openbaring van God in de gemeente, de “Christus in u” 
is de uiteindelijke openbaring van Jehova in een verzoenende betekenis. De 
Gemeente is de laatste aardse woonplaats van de Heer, totdat het Koninkrijk van 
God zal komen. De Heer der heerlijkheid wil nooit meer wonen in een tempel die met 
handen gemaakt is! 
 
 

De herbouwde tempel 
 
Er zijn grote verwachtingen van de beleidslijn om de herbouwde tempel te plaatsen 
op het terrein van de vroegere tempel. Er zijn er die zelfs denken dat de tempel met 
zijn offerandes hersteld zal worden op de berg Sion, en dat het bloed van stieren en 
geiten weer zal stromen in de boetedoening voor de zonde, hetgeen God verbood! 
Want vanwege deze reden, werd de tempel, die er in de dagen van Christus stond, 
bestemd voor een eeuwigdurende vernietiging door de handen van de Romeinen. 
Het kostbare bloed van Christus werd uitgestort als de uiteindelijke offerande voor de 
zonde. Hij werd geofferd “voor eens en  altijd”. Maar de ongelovigen uit Juda waren 
vastbesloten dat de rituelen van Mozes voortgezet moesten worden en in het jaar 69 
A.D. offerden zij 276.000 lammeren in een laatste poging om de toorn van God te 
bevredigen, maar dit had helemaal geen nut!  Ze hadden het kostbare bloed van Zijn 
eniggeboren Zoon veracht, en niets anders kon de Here bevredigen. Dus om het 
voortduren van deze arrogante godslastering te voorkomen, stond Hij de Romeinen 
toe om de tempel volkomen te vernietigen, en de ongelovige Judeërs uit te werpen, 
tot de uiteinden van de aarde, met het bloed van hun Messias dat van hun 
kledingstukken afdruipt, en de schuld van moedwillige zonden op hun ziel, en als er 
ooit weer een tempel gebouwd zal worden in dat gebied, dan zal dit het product zijn 
van de geest van de antichrist, en een stank in de neusgaten van God. Maar we 
denken geen moment dat God nog ooit de werken van deze gehate dingen zal 
toestaan, want hierin werd de “gruwel der verwoesting” geopenbaard, waarvan door 
de profeet Daniël  gesproken werd, en door de Heer bevestigd. Die gruwel zal niet 
opnieuw worden toegestaan, terwijl God op Zijn troon zit. 
Om dezelfde reden zou de tempel, waarvan door de profeet Ezechiël gesproken 
werd, (Ezechiël 40-48), nooit tot het millennium tijdperk kunnen toebehoren, noch 
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zouden de genoemde offers daar ooit weer geofferd kunnen worden op het altaar 
van welke tempel dan ook. De tempel van Ezechiël is een symbolisch gebouw en is 
van toepassing op de huidige periode waarin de lichamen van de “edele schare der 
martelaren” de aangeduide offers zijn. Dit is afdoende bewezen door het feit dat de 
levende wateren (de Heilige Geest) van onder het altaar uitstroomden over een 
periode van vierduizend jaar, en dat aan het einde van het huidige gemeente tijdperk 
het vloedstadium bereikt wordt. En juist het feit dat de rivieren niet “machtig” en diep 
worden totdat de tijd voldoende heeft bewezen, dat de gemeente, of de tempel, in 
het tijdperk van het evangelie, hier de aangeduide tempel is. Als, zoals velen denken, 
de tempel van Ezechiël betrekking heeft op het millennium tijdperk, en dat de 
offeranden tijdens die periode geofferd zullen worden, laat zo iemand dan bedenken 
dat elke keer dat de Here God toestond om het bloed van stieren en geiten te 
offeren, Hij Zichzelf moest beledigen, en Zichzelf verachten,vanwege het offeren van 
het bloed van Zijn zo geliefde Zoon, en uit eerbewijs de voorkeur gaf aan het bloed 
van een beest!  Deze gedachte is ondenkbaar!, en komt nooit in het hart van de 
gezegende Vader-God.  
En nog eens: het millennium tijdperk moet een periode zijn zonder de dood. Bloed 
kan er nooit binnengaan. Vlees en bloed kunnen nooit binnengaan in het Koninkrijk 
van God. Het tijdperk van het koninkrijk is een tijdperk waarin de Geest oppermachtig 
is, als dat stadium bereikt is, zal bloed geen rol meer spelen. 
Maar nog eens: voor God zou het terugkeren naar de aanbidding in wat voor aardse 
tempel dan ook, gelijk staan aan het verachten van het werk van de gezegende 
Heilige Geest, en dan zou Hij de voorkeur geven aan een huis dat door een mens 
gemaakt is. De allerhoogste vorm van aanbidding is die, die uit het met bloed 
gewassen hart van de mens komt! De religie van de Joden ontaardden in een 
aanbidding van de tempel, in plaats van de “Aanwezigheid” in de tempel, en dat 
gevaar is nog steeds aanwezig onder het volk van God. Het gebouw is niets. Het 
gaat om Degene die daarin woont! 
Ze kunnen een tempel bouwen! Als ze dat doen, dan zal het gewoon weer een zijn 
die God moet vernietigen! Want Jezus zei tegen de Joden: “Breek dezen tempel, en 
in drie dagen zal ik denzelven oprichten” en u kent het antwoord dat de 
schriftgeleerden en de farizeeërs gaven. “Maar Jezus sprak over de tempel van Zijn 
lichaam”. God gaat voorwaarts, nooit achterwaarts. Wat hij achter zich laat heeft voor 
altijd afgedaan. Dus, mijn broeders, als God iets driemaal doet, mag u ervan 
verzekerd zijn dat de derde maal de uiteindelijke openbaring is met betrekking tot de 
waarheid, want God is Drie, de Vader, Zoon en gezegende Heilige Geest. Drie is de 
volmaaktheid van de getuigenverklaring en de (volg)orde die aan de Gemeente en 
aan het tijdperk van het evangelie gegeven is. “Want waar twee of drie vergaderd zijn 
in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen. Neem tegen een ouderling geen 
beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen. En zo iemand een 
vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; 
en dat één het uitlegge. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in den buik 
van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in 
het hart der aarde”. Zo hebben we in dit onderwijs een absolute bezegeling.  
De derde tijdsindeling is de laatste tijdsindeling! “Want Drie zijn er, Die getuigen in 
den hemel” en “En drie zijn er, die getuigen op de aarde!” De Heilige Geest geeft het 
laatste woord! Als mensen tegen de Heilige Geest gezondigd hebben, dan is er geen 
vergeving! Ze zijn voor eeuwig verloren. Dus de tabernakel met zijn verlosser, 
Mozes, is de eerste. De tempel met de mannelijke Zoon Christus is de tweede, en de 
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gemeente met haar “weggerukte” mannelijke Zoon is de derde, en de laatste! Verder 
dan deze drievoudige openbaring gaat de Here God niet, en dat zouden wij ook niet 
moeten doen! 
De huidige stand van zaken in Palestina heeft een nauwe relatie met deze 
onderwerpen, want de recente moordpartijen van zowel de Arabieren als de Joden 
hebben precies hier mee te maken,dat wil zeggen: de plaats van de tempel van 
Salomo, waarop de paar stenen van het originele nog overblijven, en die de Joden 
gebruikt hebben als een “Klaagmuur”, en waartoe hen elke verdere toegang ontzegd 
is. De tegenstelling is zo bitter dat de Britse regering alle Joodse emigratie naar 
Palestina heeft stopgezet, uit vrees dat nog een wereldoorlog het resultaat zou zijn. 
Tot slot, mijn broeders, laten we onze volle aandacht schenken aan de vervolmaking 
van de huidige woonplaats van God, onze lichamen, die de tempel van de Heilige 
Geest geworden zijn, zodat Jezus Christus daarin volledig geopenbaard kan worden, 
want aan het einde van de huidige eeuw moet al het werk van de mens gaan, en 
plaats maken voor de realisatie van het mysterie der eeuwen, hetgeen Christus in u 
is, de hoop van eeuwige heerlijkheid. De volmaakte ontvouwing van deze basis 
waarheid van het evangelie zal tot de wereld komen met verschrikkelijke kracht, als 
de kinderachtigheid en dwaasheid van ongeloof en verwerping van de Here Jezus 
Christus zijn verdiende veroordeling zal ontvangen. Wij kunnen onze harten voor de 
waarheid niet ver genoeg openen! Laten we ons overgeven aan de heerlijkheid en de 
kracht van die grootste aller namen, en de Heilige Geest toestaan om het op ons te 
schrijven (Openbaring 14:1), als het zegel en de zekerheid van een eeuwigdurende 
verlossing. 
 
 

De mannelijke zoon 
 
De mannelijke zoon, (Openbaring 12:1-6), is slechts geschikt voor beperkt onderwijs. 
De Heilige Geest moet de onthuller zijn van deze grote waarheid, die “de beëindigde 
verborgenheid van God” inhoudt, (Openbaring 10:7). De mannelijke zoon is het 
goddelijk menselijk product van de bruiloft van het Lam van God, Jezus, met de 
Gemeente, (Mattheüs 25:10). 
Het is waard te noteren dat de Bruiloft van het Lam plaatsvindt vóór de komst van de 
antichrist, en het tot stand komen van de grote verdrukking. Een eenvoudige studie 
van Openbaring 12, bevestigt dit. 
Er zijn drie manifestaties en openbaringen in de Schrift die betrekking hebben op dit 
onderwerp. (1)  Mozes de mannelijke zoon in verband met de tabernakel der 
getuigenis in de woestijn. Het leven van Mozes werd door de duivel gezocht, via de 
farao, met een bevel om alle mannelijke kinderen, die bij de Israëlieten in Gosen 
geboren werden, te vermoorden, (Exodus 1:15-19). Mozes de verlosser van het volk 
van Israël van de harde slavernij in het land Egypte. 
(2)  Jezus, de Zoon van God, Wiens leven werd gezocht door koning Herodes. De 
Verlosser van iedereen die vrij gezet wil worden van de zonde. “Als Herodes zag, dat 
hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden 
hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs 
landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder”, (Mattheüs 2:16). 
Jezus was de mannelijke Zoon in verband met de tempel van Salomo, de Redder en 
Verlosser van de mensheid. 
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(3)  De laatste manifestatie van dit speciale onderwerp wordt gevonden in 
Openbaring 12:1-6 en behoort tot de bruiloft van het Lam, Jezus, met de Gemeente, 
hetgeen voorgesteld wordt door de vrouw die met de maan bekleed is uit Openbaring 
12. De 144.000 zijn betrokken in deze beëindigde verborgenheid van God, en zijn 
verzegeld voor deze speciale bediening met het zegel van de levende God 
(Openbaring 7:3-8). 
De grote rode draak staat voor de vrouw en wacht om het kind te verslinden zodra 
het geboren was, (Openbaring 12:4). Maar het kind werd weggerukt tot God en Zijn 
troon! Dus net zoals God het doel van de farao verijdelde, verijdelde Hij ook het doel 
van Herodes,en tot slot verijdelt Hij het doel van de duivel zelf, die zo vastbesloten 
was dat de mannelijke zoon vernietigd zou moeten worden. De functie van deze drie 
mannelijke zonen was om de verlossers te zijn van de kinderen van God, en de 
uiteindelijke Verlosser van de Gemeente. 
 
 

Het einde van alle vlees 
 
Het uiteindelijke oordeel dat op alle vlees zal komen wordt vast en zeker 
overschaduwd in de gebeurtenissen en symbolen van het Oude Testament. Toen de 
Here God de gevallen zondige mens uit de Hof van Eden verdreef, plaatste Hij aan 
de poorten van de Hof cherubim met vlammende zwaarden, (Genesis 3:24), en dit 
was veelbetekenend voor een grote Bijbelse waarheid, dat geen zondig vlees ooit 
zou worden toegelaten in de aanwezigheid van God, zonder een plaatsvervangend 
offer, of offerande. 
“Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht 
gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de 
aarde verderven”, (Genesis 6:13). Dit afschuwelijke besluit van God werd uitgevoerd 
in de zondvloed, die de aarde bedekte in de dagen van Noach,(Genesis 7:21-24), en 
in dit oordeel stierf alle vlees. Dit was de waterdoop van de wereld, in de letterlijke en 
wezenlijke betekenis. Dit oordeel in de dagen van Noach in de waterdoop draagt 
dezelfde waarheid die de waterdoop in de gemeente tegenwoordig uitdrukt. 
Als we 2 Petrus 3:7 lezen dan zijn we voorgelicht, dat de wereld die er nu is “ten vure 
bewaard wordt tegen den dag des oordeels”, en nooit meer door water vernietigd zal 
worden. In Genesis 15:17 hebben we de openbaring van het vuur dat de goddelozen 
zal vernietigen, en de komst van de Heer. “En het geschiedde, dat de zon onder ging 
en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen 
de stukken doorging”. 
Mozes de wetgever was 120 jaar oud, toen hij stierf, (Deuteronomium 34:7; Judas 9) 
Hij stierf en God begroef hem, maar Mozes werd opgewekt door de Engel van de 
opwekking, Jezus Christus, en werd in de Hemel van God opgenomen en van hieruit 
heeft hij vaak bezoeken aan deze wereld gebracht, dus was de dood van Mozes 
slechts het einde van zijn leven in het vlees, want Mozes leeft nog, (Lukas 9:29-31). 
In 2 Kronieken 5:11-14 hebben we een ander voorbeeld van het einde van alle vlees 
en de openbaring van de Heilige Geest van God. De 120 trompetters maakten een 
“eenparig geluid” toen het vuur viel, en de tempel van de Heer werd gevuld met de 
wolk van Zijn aanwezigheid, onze God is een verterend vuur. 
Toen de ware tempel werd gewijd en de 120 discipelen vergaderd waren in de 
bovenzaal terwijl ze op God aan het wachten waren, viel het vuur plotseling “en ze 
werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en zij begonnen te spreken met 
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andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”. De natuurlijke mens werd 
overweldigd, en onderworpen, en de Heilige Geest bewerkte door hen de prachtige 
manifestatie van de Geest van God. Het was een einde voor het leven in het vlees, 
“Gekruisigd met Christus” en een begin van dat leven “dat met Christus in God 
verborgen” is. 
De registratie in 2 Thessalonicenzen 1:7,8,9. De brandende lamp van vuur die de 
tweede komst van de Here Jezus Christus vergezelt en die alle vlees met zijn 
brandende helderheid vernietigt. Al het onheilig vlees sterft als de Zoon van God 
terugkomt op de aarde, “vernietigd met de Helderheid van Zijn komst”. Dit is 
gemakkelijker te begrijpen sinds we de afschuwelijke kracht en het schrikbeeld van 
de atoombom gezien hebben.   
 

De slang – de duivel 
 
De slang in de Hof van Eden, (Genesis 3:1). De slang is in de Schrift het symbool 
van alle krachten van de hel. 
De eerste profetie – Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen – 
het hart van de slang zit in zijn hoofd. Deze profetie werd gemaakt door de Here 
God, (Genesis 3:15). 
De staf van Mozes veranderde in een slang,( Exodus 4:3), dat wil zeggen de duivel. 
God gaf Mozes macht over alle krachten van de hel, (Exodus 7:9-12). 
Mozes maakte een slang van koper en zette die op een stang, (Numeri 21:9). Wat 
Jezus zei was een tot zonde gemaakt typebeeld van Hemzelf! (Johannes 3:14-15). 
Later aanbad Israël in hun zonde de koperen slang (het aanbidden van het 
geschapen type). 2 Koningen 18:4. Koning Hizkia vernietigde het, noemde het 
“Nehustan”, dat wil zeggen: een stuk koper. Toch keken ze ernaar in de dagen van 
hun omzwervingen in de woestijn en overleefden de beet van de slang! 
Jezus gaf aan Zijn discipelen “Alle macht over de vijand”. Ze mochten op 
schorpioenen treden, (Lukas 10:19; Markus 16:18). 
De koers van de slang is in profetische zin: Van de Hof van Eden,(Genesis 3:1-15). 
Door de aartsvaders, (Genesis 49:17). Door de bediening van Mozes, (Exodus 4:3; 
7:9-12). Door Israël, (Numeri 21:6-9). Door Christus en het kruis, (Johannes 3:14-15). 
Door de gemeente, (Markus 16:15-20). Tot de voltooiing, (Openbaring 12:3-9). Zijn 
kop vermorzeld, en hij werd uitgeworpen, (Openbaring 20:2-3). Gebonden voor 
duizend jaar. Verzegeld in de afgrond. Voor een korte periode losgelaten, 
(Openbaring 20:7). De uiteindelijke werping in de poel van vuur, (Openbaring 20:9-
10).  
De bediening van binding en loslaten behoort aan Christus toe, (Markus 1:23-27). En 
aan Zijn gemeente, (Mattheüs 16:18-19). 
De gemeente, het enige instrument dat op aarde gebruikt wordt om demonen uit te 
werpen, (Lukas 10:19; Markus 16:15-20). 
 
 

De duivel – en satan 
 
Gezondigd tegen God in de hemelen, (2 Petrus 2:4; 1 Johannes 3:8). Uit de hemel 
geworpen, (Lukas 10:18). Neergeworpen, (2 Petrus 2:4; Judas 6). De schrijver van 
de zondeval, (Genesis 3;1,14,24). Christus verzocht, (Mattheüs 4:3-10). Dwingt de 
Schrift af, (Mattheüs 4:6; Psalmen 91:11-12). Verzet zich tegen het werk van God, 
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(Zacharia 3:1; 1 Thessalonicenzen 2:18). Belemmert het Evangelie, (Mattheüs 13:19; 
2 Corinthiërs 4:4). Neemt de vorm van een engel des lichts aan, (2 Corinthiërs 
11:14). Doet leugen wonderen, (2 Thessalonicenzen 2:9; Openbaring 16:14). 
Wordt geïncarneerd als de antichrist in de zoon van het verderf, (2 Thessalonicenzen 
2:3-4; Openbaring 12:9; 13:1-18). 
Gebonden voor 1000 jaar aan het begin van het millennium tijdperk, (Openbaring 
20:1-2). En voor een korte periode los gelaten aan het einde van het millennium 
tijdperk, en gaat ter vernietiging in de poel van vuur met alle goddeloze scharen, 
(Openbaring 20:7-10). 
De goddelozen zijn kinderen van de duivel, (Mattheüs 13:38; Handelingen 13:10; 1 
Johannes 3:10). Afwenden achter de satan, (1 Timotheüs 5:15). Bezeten door de 
duivel, (Lukas 22:3; Handelingen 5:3; Efeziërs 2:2). Verblind door de duivel, (2 
Corinthiërs 4:4). Verleid door de duivel, (2 Thessalonicenzen 2:9-11; Openbaring 
13:14). En zal lijden in dezelfde verdoemenis, (Mattheüs 25:41; Openbaring 20:15). 
De fantastische volledigheid van de registratie; Van Genesis tot Openbaring loopt het 
spoor van de slang duidelijk en beslist naar zijn ondergang. 
De heiligen worden door de duivel bezocht – maar alleen als God het toelaat, (Job 
1:12; 2:4-7). Worden verzocht door de duivel,(1 Kronieken 21:1; 1 Thessalonicenzen 
3:5). Worden gezift als in een zeef, (Lukas 22:31). Zouden moeten weerstaan, 
(Jacobus 4:7; 1 Petrus 5:9). De heiligen zouden tegen hem bewapend moeten zijn, 
(Efeziërs 6:11-16). Zouden waakzaam moeten zijn voor de duivel, (2 Corinthiërs 
2:11). En zullen uiteindelijk over hem triomferen, (Romeinen 16:20; Openbaring 
12:11). 
Satan veroverd door Jezus Christus, Voorspeld, (Genesis 3:15). Verzet tegen zijn 
verleidingen, (Mattheüs 4:11). Werpen boze geesten uit, (Lukas 11:20; 13:32). Geeft 
Zijn discipelen macht om hem ook uit te werpen, (Mattheüs 10:1; Markus 16:17; 
Lukas 10:19). In het vernietigen van zijn werk, (1 Johannes 3:8). En door Zijn dood 
en opstanding, (Colossenzen 2:13; Hebreeën 2:14) 
De kenmerken van satan: Arrogantie, (Job 1:6; Mattheüs 4:5-6). Trots, (1 Timotheüs 
3:6); Machtig, (Efeziërs 2:2; 6:12). Slecht, (1 Johannes 2:13). Boosaardig, (Jop 1:9; 
2:3). Subtiel, (Genesis 3:1; 2 Corinthiërs 11:3). Bedrieglijk, (2 Corinthiërs 11:14, 
Efeziërs 6:11). Woest en wreed, (Lukas 8:29; 9:39-42; 1 Petrus 5:8). Veroorzaakt 
afvalligheid, (2 Tessalonicenzen 2:10; 1 Timotheüs 4:1-3). Terughoudend tot 
oordelen, (Judas 6). Hij is een overwonnen vijand. 
Satan in de “god van deze wereld”, (2 Corinthiërs 4:4). De overste van deze wereld, 
(Johannes 14:30). De overste van de macht in de lucht, (Efeziërs 2:2). Heeft een rijk, 
(Mattheüs 12:6; 12:26). Maar zal vernietigd worden, (Hebreeën 2:14). 
 
 

De gemeente weggenomen 
 
De wegname van de gemeente is de volgende belangrijke gebeurtenis die de 
christelijke gemeente te wachten staat! Deze fantastische gebeurtenis vindt plaats 
aan het begin van de grote verdrukking en staat volledig vermeld in het 12e hoofdstuk 
van het Boek Openbaring. Om het 12e hoofdstuk van Openbaring goed te kunnen 
begrijpen moeten vele van de hedendaagse betwistbare vragen opgelost worden, en 
vooral de vraag of de Gemeente van God wel of niet door de tijd van de grote 
verdrukking zal gaan. In het licht van de Schrift is het vreemd dat enkele mensen 
denken dat de Gemeente daar doorheen zal gaan. Een juiste interpretatie van de 
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geregistreerde gebeurtenissen in dit centrale hoofdstuk zal uw twijfels voor altijd 
wegnemen en u geruststellen dat de Gemeente NIET door de tijd van de Grote 
Verdrukking van 1.260 dagen zal gaan. 
De rechtvaardigen werden in de dagen van Noach gered. De ark werd gebouwd voor 
het redden van Noach en zijn hele huis, omdat ze God geloofden, (Genesis, 
hoofdstuk 6 en 7). Terwijl de oordelen van God op de aarde vielen, waren Noach en 
zijn gezin veilig in de ark. Zo zal het ook zijn aan het einde van de huidige eeuw. De 
gemeente zal weggenomen en verborgen worden in de tenten van God – in de 
woestijn, (Openbaring 12:6). 
De oordelen van God op Sodom en Gomorra zijn geopenbaard in Genesis, 
hoofdstuk 19 en 20. In dit oordeel werden de rechtvaardigen gered, en de zondaren 
werden vernietigd, (Genesis 18:16-33; 19:15-28). 
In Gosen werd Israël beschermd door het bloed van het paaslam, terwijl de oordelen 
op het gehele land Egypte vielen, (Exodus13:1-22). Ze werden verlost door de 
heerlijkheid en de kracht van de Geest van God, droogvoets gedragen over het 
modderige bed van de Rode Zee, en in de woestijn gebracht om daar te wonen door 
de voorzienigheid van God voor de periode van veertig jaar, (Exodus 7:8-12). Lees 
het gehele verhaal. 
De buitenste duisternis van de parabel in Mattheüs 22:1-14 is de periode van de 
grote verdrukking, de laatste drie en een half jaar van dit evangelie tijdperk. De 
bruiloft van het Lam gaat vooraf aan de tijd van de verdrukking, en het bruiloftskleed 
is de doop met de Heilige Geest, zonder welke niemand de bruiloft mag bijwonen. 
Dezelfde voorwaarden gelden in de parabel van de “tien maagden”, (Mattheüs 25:1-
13). Dit is ook van toepassing op het Schriftgedeelte  van “degenen die 
achterbleven”, (Lukas 17:27-37). 
Openbaring hoofdstuk 12 maakt de weg vrij voor een volmaakt begrijpen. De vrouw 
met de zon bekleed is de Bruid van het Lam, een getrouwde vrouw, (vers 2). Vlucht 
naar de woestijn voor 1260 dagen, de periode van de grote verdrukking, op vleugels 
van arenden, (vers 14). De gemeente zal niet aan het begin van de verdrukking 
weggenomen worden, maar weggedragen worden naar de woestijn, tot vervulling 
van de grote typering van Israël die Egypte verlaat. Ze wordt weggenomen om de 
Heer te ontmoeten aan het einde van de 1260 daagse periode. De tweede komst van 
de Here Jezus. Vandaar de titel van dit onderwerp “De Gemeente weggenomen”. 
 
 

Vleugels van arenden 
 
Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb”, (Exodus 19:4). 
De verlossing van Israël werd tot stand gebracht door de kracht van de vleugels van 
arenden. De kracht van God geopenbaard door de Heilige Geest. 
De betekenis van de kracht van deze vleugel van de arend – Hij bedekte hen met het 
beschermende bloed in Gosen. Hij leidde hen uit Egypte en door de Rode Zee. Hij 
leidde hen onfeilbaar door de woestijn. Hij gaf manna uit de hemel. Hij bracht water 
uit de rots. Hij verloste hen van alle ziekten. Hun kleding versleet niet. Hun voeten 
zwollen niet. Hij gaf de beschermende wolk overdag. Hij voorzag hen ’s nachts van 
licht. Hij gaf hen overwinning over hun vijanden – telkens wanneer ze God wilden  
geloven. Hij bracht hen naar het Beloofde Land. 
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De Here God lijkt op een grote arend. In Deuteronomium 32:11 wordt het opwekken 
van het nest beschreven. Hij leert hen vliegen. Om hen zoals Zichzelf te maken, 
(Jesaja 40:31). 
“En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het 
lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden, (Lukas 17:37). 
Het “lichaam” is het Lichaam van Christus. De ver-zoe-ning. Het gestorte Bloed van 
Christus. Het volmaakte offer en offerande. De “arenden” zijn de met bloed 
gewassen heiligen – vergaderd rond de verzoening van Zijn Bloed aan het einde van 
het huidige tijdperk! 
Er is slechts één lichaam in de Schrift. Het verbroken Lichaam van onze Here Jezus 
Christus. Niet de arenden op de Romeinse helm! 
Laatste vermelding. (Openbaring 12:14). “En der vrouwe zijn gegeven twee 
vleugelen eens groten arends , opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, 
alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden en een halven tijd, buiten het gezicht der 
slang”. De woestijn. 
Precies dezelfde kracht die Israël uit Egypte droeg in de woestijn, draagt ook de 
volmaakte gemeente in precies dezelfde woestijn aan het einde van de huidige 
tijdsindeling, en aan het begin van de grote verdrukking. 
Tot dezelfde Sinaï woestijn waar Mozes naar toe vluchtte van het aangezicht van de 
farao. Ten einde te ontsnappen aan de toorn en tirannie van die koning. 
God nam Zijn volk Israël weg van de woede en haat van de Egyptenaren naar deze 
woestijn. 
Elia vluchtte weg van de toorn van de bloeddorstige koningin Jezebel naar deze 
woestijn. 
En God zal Zijn verloste en met bloed gewassen, en volmaakte Gemeente naar deze 
woestijn overbrengen. Zijn Bruid! Als het werk van de bediening gedaan is; als de 
antichrist de aarde regeert, als de Naam van Jezus van de aarde uitgewist is!  
Als de oordelen op alle onheilige mensen van de aarde vallen, dan zal de Here 
Jezus Zijn geliefden stand doen houden op de kracht van Zijn eigen Arend Vleugels, 
en hen aan Zijn boezem koesteren. 
God voedde Mozes in precies dezelfde woestijn. In deze woestijn voedde God Israël. 
Het was in dezelfde woestijn dat God Elia voedde. Het is in precies dezelfde woestijn 
dat de Here God Zijn gemeente zal koesteren en voeden tijdens de donkere uren 
van de tijd van de Grote Verdrukking. 
Typebeeld en antitypebeeld. Een andere uittocht. Nu op vleugels van arenden. 
De arend beschermt zijn jong met zijn eigen leven. Zo ook beschermt Christus Zijn 
heiligen.  
De arend heeft grote moed, hij valt vaak beesten aan van dezelfde grootte. Zo ook 
de christenen – in conflict met satan. 
De arend gebruikt grote wijsheid bij het nemen van zijn prooi, vult zijn veren met 
zand en verblindt zijn prooi. 
De arend vliegt erg hoog. Zo ook vliegt het kind van God omhoog op de vleugels van 
geloof. 
De arend bouwt zijn nest in de hoogste rots. Zo ook vinden de heiligen hun rustplaats 
in de Rots van God. 
De arend heeft een geweldig gezichtsvermogen en kan ver weg zien. Zo ook het kind 
van God – ziet het einde van de race. De arend kan de zon aanschouwen. De arend 
leeft lang.  
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De arend haat de slang verbitterd en probeert altijd hem te vernietigen. Zo ook 
probeert de christen altijd de macht van die oude draak te vernietigen. 
De arend vernieuwt ook zijn jeugd, zoals de heiligen, (Psalmen 103:5). 
 
 

De middernachtelijke roep 
 
“En Mozes zei: Zo heeft de HEERE gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door 
het midden van Egypte; en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van 
Farao’s eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der 
dienstmaagd, die achter den molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal 
een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijke nooit geweest is, en 
desgelijke nooit meer wezen zal”, (Exodus 11:4-6). 
“En te middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem 
tegemoet!”, (Mattheüs 25:6). 
“Ter middernacht wordt een volk geschud”, (Job 34:20). Middernacht kan een tijd zijn 
van problemen, of een tijd van grote vreugde. 
“Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep 
de deuren der stadspoort met de beide posten, en nam ze weg met den 
grendelboom, en legde ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte 
des bergs, die in het gezicht van Hebron is”, (Richteren 16:3). Zo zullen de “poorten 
van de hel” afgebroken worden door de kracht van God aan dit laatste einde van de 
tijdsindeling, het middernachtelijke uur voor de gehele wereld, wees gereed, de 
Bruidegom komt! 
De komst van de Heer kan zijn “des avonds laat of ter middernacht”, (Markus 13:35). 
“Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem 
zeggen: Vriend! Leen mij drie broden”, (Lukas 11:5). Er zal een groot zoeken zijn 
naar God als het middernachtelijk uur nadert,. Wees ervan verzekerd dat u de drie 
broden hebt (de Godheid lichamelijk, de Vader, de Zoon en de gezegende Heilige 
Geest), die u aan hen kunt geven, die juist op tijd komen voor de genade van het 
Evangelie. 
Het middernachtelijke uur is het meest eenzame uur van de nacht, en precies in 
daad en waarheid leven we in de meest eenzame momenten van dit snel sluitende 
tijdperk. De hierboven gegeven schriftverzen laten ons zien hoe geweldig God de 
grote verlossing van Zijn volk Israël uit het land Egypte, nu drieduizend vijfhonderd 
jaar geleden, verbonden heeft met de grote en geweldige verlossing die Hij op het 
punt staat uit te voeren met Zijn gemeente, in de zeer nabije toekomst. 
Israël trok weg om middernacht, op vleugelen der arenden, (Exodus 19:4) – De 
prachtige kracht van de Heilige Geest van God. Op dezelfde manier, en met bijna 
hetzelfde woord, heeft Hij beloofd om de gemeente weg te nemen aan het einde van 
de huidige tijdsindeling die nu zo snel nadert. 
Hebt u ook de middernachtelijke roep gehoord? Weet u dat de Bruidegom op komst 
is? Is uw hart besprenkeld met het Bloed van Gods Paaslam? Is het Bloed van Jezus 
uw teken van redding? Laat niemand u misleiden door filosofie, of ijdel bedrog. Houd 
vast aan het geloof in Jezus, laat niemand uw kroon afpakken. 
Er is nog een uittocht op komst. Het zal komen op het middernachtelijk uur van deze 
tijdsindeling, en opnieuw zal die bijzondere grote bittere roep gehoord worden van 
degenen die hun geboorterecht verkocht hebben voor de rommel van weinig waarde 
van het wereldse plezier. Nogmaals: de oordelen van God zullen vallen. Koningen op 
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hun tronen en dienstmeisjes achter de spinnerij, zullen zich spoedig realiseren dat 
“de een meegenomen, en de andere achtergelaten is”. De heerlijkheid van de Heer 
zal verdwijnen tijdens de periode van de grote verdrukking. Het is beter om nu binnen 
te komen, vrienden! Laten we ons verbergen achter de met bloed bevlekte deur van 
het verbroken Lichaam en het gestorte Bloed van Onze Here Jezus Christus! 
 
 

De grote verdrukking 
 
De tijd van de grote verdrukking is die tijdsindeling die onmiddellijk voorafgaat aan de 
komst van de Here Jezus Christus voor de tweede keer. Het zijn de laatste drie en 
een half jaar aan het einde van de huidige tijdsindeling. Het is de laatste helft van de 
zeventig weken profetie van Daniël, de laatste helft van de laatste week, ofwel van 
de 70e week. Aan het einde van deze periode van verdrukking zal Jezus komen! Hij 
zal Zijn Koninkrijk en Zijn regering vestigen over de gehele aarde, (Daniël 9:24-27). 
De periode van de verdrukking is verreweg de donkerste bladzijde van de gehele 
wereldgeschiedenis. Alles dat ervoor geschied is valt in het niets bij de 
verschrikkingen die zullen spelen onder de regering van de godslasteringen van de 
antichrist, en deze periode is in de zeer nabije toekomst! Het is niet in het verleden! 
De huidige generatie mensen moet tijdens haar leven de verschrikkelijke besluiten 
onder ogen zien, die genomen moeten worden om hun leven te behouden. “Die zijn 
ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal 
dezelve vinden”, (Mattheüs 10:39). 
De periode van de grote verdrukking wordt als een schaduw gevolgd in het Oude 
Testament – In de eerste profetie die ooit gedaan werd, toen de Here God in de Hof 
van Eden met Adam en Eva was en zij in hun schuld voor Hem stonden, maakte Hij 
hen bekend dat het “zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen”, 
(Genesis 3:15). De vermorzelende slag werd uitgevoerd door Christus en zijn 
heiligen, (Openbaring 12:9-11), en satan werd uit de hemelen geworpen en werd 
geïncarneerd in de antichrist. 
Tijdens de periode van de grote verdrukking zal elke christelijke gelovige die op 
aarde achterbleef vanwege zijn nog niet gereed zijn, (Mattheüs 25:10-13), sterven 
door het zwaard van de antichrist, (Openbaring13:7,16,17). Niet een levende ziel die 
het waagt om vermelding te maken van de Naam van Jezus zal overleven. Dit is de 
groep van dwaze maagden, die het geloof in Jezus hebben en die proberen om de 
geboden te bewaren. De Naam van Jezus zal uitgewist worden tijdens de periode 
van de grote verdrukking. Het nemen van de naam, het merkteken, of het getal van 
het beest is zondigen tegen de Heilige Geest, en degenen die dit doen krijgen nooit 
vergeving, noch in deze wereld, noch in de volgende. En er is een volgende wereld! 
De enige wezens op aarde tijdens de periode van de grote verdrukking, die het 
zullen overleven, zijn de twee getuigen, Mozes en Elia, die de plaats van de 
Gemeente innemen – die weggenomen is aan het begin van de 1260 dagen – en die 
in zakken gekleed 1260 dagen profeteren. Aan het einde van de periode van de 
verdrukking worden zelfs de twee getuigen gedood door de antichrist, en hun dode 
lichamen liggen drie en een halve dag in de straten, op welke tijd de Here uit de 
hemel met een kreet nederdaalt. De doden in Christus zullen in die eerste 
opstanding verrijzen, en de levende heiligen zullen samen met hen opgetrokken 
worden om de Here in de lucht te ontmoeten. Dank God! 
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Tijdens de periode van de grote verdrukking ontvangen de overgeblevenen van 
Israël en Juda de getuigenverklaring en getuigenis van Mozes en Elia, en “Ze zullen 
Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben (gekruisigd), en zij zullen over Hem 
rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon”, en bedenk dat we niet 
rouwen over onze zonen, voordat we hen verloren hebben! 
Daniël 12:1 spreekt over deze tijdsindeling als de “Tijde der benauwdheid zoals die 
er nog niet eerder was”. Ook Daniël 7:21, Mattheüs 24:21, Openbaring, hoofdstukken 
11-13. Alle profetieën van deze verschrikkelijke periode zullen in deze tijdsperiode 
uitkomen. “Weest gij daarom ook gereed”. 
 
 

Valse profeten 
 
Terwijl er al een groot deel gezegd en geschreven is in het Oude Testament met 
betrekking tot de profeten en het profeteren, blijft het waar dat het grootste deel aan 
waarschuwende getuigenverklaringen, zoals tegen valse profeten allemaal uit het 
Nieuwe Testament komt. De valse profeet van het Oude Testament werd bewogen 
door verschillende motieven om onjuist te profeteren, soms uit puur menselijke 
verwaandheid, en soms uit financieel gewin. 
De waarschuwing tegen de valse profeet van het Nieuwe Testament heeft over het 
geheel een verschillende grondslag , want deze valse profetieën zijn altijd gericht 
tegen de waarheid, zoals die in Jezus Christus is. 
“Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar 
van binnen zijn zij grijpende wolven”, (Mattheüs 7:15). Om een valse profeet te 
onderscheiden worden we dringend verzocht om te streven naar de gave van 
onderscheiding, (1 Corinthiërs 12:10). De gaven van de Geest van God worden 
alleen aan diegenen gegeven die de wijsheid en de kennis hebben over hoe ze te 
gebruiken. 
We worden uitdrukkelijk door de Here Jezus gewaarschuwd: “En vele valse profeten 
zullen opstaan, en zullen er velen verleiden”, (Mattheüs 24:11), en “Velen zullen in 
Mijn Naam komen en zeggen: Ik ben Christus … en zullen velen verleiden”, “Want er 
zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en 
wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden 
verleiden”, (Mattheüs 24;24). “Ziet, Ik heb het u voorzegd”, (vers 25). 
“Valse profeten zullen opstaan”, (Markus 13:22). “Vele valse profeten zijn uitgegaan 
in de wereld”, (1 Johannes 4:1). “Beproeft de geesten, of zij uit God zijn”, (1Johannes 
4:1-3). “En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die 
is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, welken geest gij gehoord hebt, 
dat komen zal”. 
En dit allemaal omdat in de laatste dagen de valse profeet zal komen en omdat die 
zal proberen om de hele wereld te verleiden, (Openbaring 16;13). Lees alle 
Schriftgedeelten, die hieronder aangegeven worden, en verheugt u erover dat aan 
het einde van alle dingen, alle valse dingen vernietigd zullen worden. 
Genesis 3:1-15; Leviticus 10:1-2, 17:7, 19:31; Deuteronomium 13:1-5; 1 koningen 
18:17-22; 22:22; Jesaja 19:3; 8:19; Mattheüs 7:15; 24:11; Lukas 7:21; Markus 1:23; 
16:17; Handelingen 13:6; 19:12; 1 Timotheüs 4:1; 1 Johannes 4:1-3; Openbaring 
19:20; 20:10. 
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De antichrist 
 
De antichrist is zowel geest als mens, (1 Johannes 2:18), “Kinderkens, het is de 
laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt” … “zo zijn nu ook veel 
antichristussen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is”. De antichrist 
is een menselijk kenmerk van de “laatste ure”, dat wil zeggen: hij zal geopenbaard 
worden in alle volheid van zijn duivelse macht. 
De geest van de antichrist is nu overal aanwezig. Deze boze geest wordt in de een of 
andere vorm gemanifesteerd en in enkele gevallen verzetten hele volken zich  tegen 
de Openbaring van het Evangelie van Jezus Christus, en dit is die “geest van de 
antichrist” waarvan u gehoord heeft. 
Tegenwoordig zien we de subtiele werken van deze geest om de mens los te maken 
van alle gedachten aan God, en de weg voor te bereiden voor de komst van die zoon 
des verderfs, die de hele aarde zal gaan domineren in de laatste dagen van de 
tijdsindeling. Hij zal de laatste alleenheerser zijn die deze wereld nog ooit zal zien, en 
hiervoor zijn we dankbaar. De geest van de antichrist in zijn uiteindelijke openbaring 
zal een geest zijn die anti de Vader, anti de Zoon en anti de gezegende Heilige 
Geest is – de satanische drie-eenheid! 
De ogen van de wereld hebben altijd in de verkeerde richting gekeken met 
betrekking tot de manifestatie van de mens der zonden in deze laatste dagen. 
Hiervoor is verkeerd Bijbelonderwijs verantwoordelijk. Bijbelstudenten hebben 
geleerd om naar een goddeloze koning te zoeken, of naar een werelddictator met 
satanische kenmerken, zoals diegenen die net hun oneervol en minachtend einde 
tegengekomen zijn. Deze leraren hebben gespeeld met deze namen van mensen, of 
koningen, die, een voor een van het toneel verdwenen zijn en hiermee bewijzen dat 
het onderwijs verkeerd is, evenals hun geschriften en openbaarmakingen. 
De antichrist wordt in beide Testamenten profetisch voorgesteld en getypeerd. Hij 
wordt nooit gesymboliseerd als enig koning of potentaat, noch in Daniël noch in enig 
ander boek van de Bijbel. Hij zal de laatste regerende dictator zijn die de wereld ooit 
zou willen zien. De oorsprong van de antichrist is altijd om ontdekt te worden op die 
plaatsen, die het dichtst bij God zijn, bij Zijn zoon, en Zijn familie, en bij Zijn 
Gemeente. 
De satan was eens de aartsengel Lucifer en het rijk van de aartsengelen was naast 
de troon van God. Er waren twaalf aartsengelen en onder de profetische twaalf van 
de Bijbel werd deze monsterlijke verrader ontdekt. Jakob had twaalf zonen, waaruit 
alle stammen van Israël zijn voortgekomen. Een van deze zonen was een verrader 
van het heiligdom van zijn vaders rustbed, en huis … Ruben, de eerstgeborene van 
Jakob beging een grote zonde, een aanmatigende zonde, en werd in Israël 
verworpen voor zover het de erfenis van het gezegende geboorterecht betrof. Deze 
zegening werd overgedragen aan Jozef, en geërfd door Efraïm en Manasse, de twee 
zonen die uit Jozef geboren zijn … de verworpene ... in Egypte. 
Het voorbeeld in het Nieuwe Testament wordt gevonden in de Twaalf discipelen, die 
later de apostelen van onze Heer zouden worden. “Heb ik u niet twaalf uitverkoren? 
En één uit u is een duivel”, (Johannes 6:70). U hebt zich vaak afgevraagd waarom 
Jezus er opzettelijk een koos, die de duivel was. Jezus had geen andere uitweg, hij 
moest iemand kiezen die de duivel was, om op een antitypische manier datgene te 
vervullen wat eraan vooraf gegaan was. Er kan geen twijfel bestaan aan de 
antichristelijke geest in Judas, hij verried de Zoon van God. 
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De antichrist is de “zoon des verderfs”, (2 Thessalonicenzen 2;3-12). De zoon van 
satan, de belichaming van alles wat onrein en satanisch is.  Hij zal de algehele 
heerschappij hebben, en zal ondersteund worden door de tien koningen, of 
regeringen. Ze verenigen zich om hem voor 1260 dagen, ofwel drie en een half jaar, 
de allerhoogste regeerder over de aarde te maken, voorafgaand aan de komst van 
de Heer van de Hemel. 
Hij komt niet zeven jaar voor het einde van de tijdsindeling. Vanaf de tijd dat hij 
tevoorschijn komt om de wereld te regeren, totdat hij in de afgrond wordt geworpen 
wordt  is slechts twee en veertig maanden, (zie Openbaring 13:5). Dus het idee dat 
de antichrist zeven jaar voor het einde komt, en een verbond sluit met de Joden, en 
dan het verbond verbreekt na drie en een half jaar mist elke grond. Hij komt pas in 
zijn kracht, nadat satan uit de hemelen geworpen is, (Openbaring 12:9-12), en komt 
naar de aarde met grote toorn, omdat hij weet dat zijn tijd kort is, en al deze machtige 
werking is aan het begin van de grote verdrukking. En de tijd van de grote 
verdrukking is de laatste drie en een half jaar, die vooraf gaat aan de komst van de 
Here Jezus Christus, die, bij Zijn komst alle vlees vernietigt met de helderheid van 
Zijn komst, (2 Thessalonicenzen 1:7-10). 
Het getal, de naam, of het merkteken van het antichristelijke beest aannemen is 
godslastering tegen de Heilige Geest en heeft geen vergeving, noch in deze wereld, 
noch in de volgende! Ga daarom behoedzaan te werk. Wandel met God. Weiger alle 
gemeenschap met zonde en de Heer der Heerlijkheid zal ervoor zorgen dat u er  
veilig doorheen komt. 
Zoals hiervoor opgemerkt is komt de antichrist voort uit de een of ander van de 
twaalven uit de Bijbel. We hebben de schaduwbeelden laten zien, zoals ze in de 
beide Testamenten tevoorschijn komen. De antityperende openbaring van dit 
afschuwelijke wezen, dat nu nog toekomst is, wordt geopenbaard in het laatste Boek 
van de Bijbel, het Boek Openbaring. 
In Openbaring 12:1-17 wordt de geopenbaarde verborgenheid van de volmaakte 
gemeente geopenbaard. De gemeente van de laatste dagen. De vrouw bekleed met 
de zon, en met de maan onder haar voeten, en bekroond met een kroon met twaalf 
sterren – ze heeft barensweeën, een getrouwde vrouw, de Bruid van het Lam, de 
Bruid van onze Here Jezus Christus, de voltrokken bruiloft, de mannelijke zoon 
geboren, en weggerukt tot God en Zijn troon – is de volmaakte gemeente, en 
vertegenwoordigt de vervulde verborgenheid van God, (Openbaring 10:7). 
Aan het hoofd van de vrouw, de Gemeente, zijn twaalf sterren, (Openbaring 12:1). 
Deze sterren zijn twaalf mannen – apostelen – van onze Heer. Door Hem aangesteld 
om de Gemeente te leiden in haar laatste bediening, en tot haar laatste overwinning. 
Zoals een van de eerste twaalf een duivel was, en zijn Heer verried, zo zal een van 
Zijn laatste twaalf evenzo (af)vallen en zijn Heer verraden en Hem aan de duivel 
verkopen, en de ontvanger worden van alle kracht van satan, (2 Thessalonicenzen 
2:3-11). Lees het! 
De gevallen ster uit Openbaring 9:1 is de verrader in deze laatste dagen en aan hem 
werd alle kracht van satan gegeven samen met de sleutels van de afgrond en dit is 
de laatste handeling van de grote afvallige! De plaats van Ruben werd ingenomen 
onder de aartsvaders, (Genesis 48:5). De plaats van Judas werd opgevuld, 
(Handelingen 1:15-26), en Jezus stelde later de man van Zijn keuze aan, Paulus, 
(Handelingen 9:1-22). 
De twaalf apostelen van de vroege gemeente, en de twaalf apostelen van de laatste, 
ofwel de volmaakte gemeente, vormen de vier en twintig oudsten, die op de vier en 
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twintig tronen zitten en kronen van goud hebben, en  reine witte kleding als zij God 
aanbidden, (Openbaring 4:1-11). Dit is de manier van aanbidding zoals door God 
bevolen wordt tijdens de duizend jarige regeerperiode van Christus op aarde. 
“Kinderkens, gij hebt gehoord dat de antichrist komt”, (1 Johannes 2:18). 
Openbaring 13:   
Eerste – Het beest. 
Tweede – Hoornen, vertegenwoordigers van macht. 
Derde – Kronen of diademen … koninklijkheid. 
Vierde – Een troon en grote autoriteit. 
Vijfde – Beheert het kopen en verkopen. 
Zesde – Doodt iedereen die niet voor hem wil buigen. 
Zevende – Oefent algehele heerschappij uit. 
Veronderstelt kracht aan het begin van de verdrukking. 
Hij is wereldmacht in de uiteindelijke voltooiing. 
Hij wordt ondersteund door tien regeringen, of koningen 
De antichrist is een individu. 
Zwaait de scepter voor 1260 dagen. Twee en veertig maanden. Tijd, tijden en een 
halve tijd. 
Een bovennatuurlijk persoon, de geïncarneerde satan. 
De zoon des verderfs, (2 Thessalonicenzen 2). 
Hij is anti-God. Antichrist. Antigeest. Verzet zich tegen alle Godheid. Verzet zich 
tegen alle Goddelijke dingen.  
Hij is de mens der zonde. Hij doet tekenen en leugen wonderen. 
Hij is de belichaming van godslastering, (Openbaring 13). 
Het instrument dat satan gebruikt in de vervolging van de Gemeente. 
Het religieuze element is het krachtigste kenmerk van de mensheid. 
Een reusachtige misleider. Niemand, dan degenen die met de Geest van Christus 
vervuld zijn, zullen in staat zijn om hem te onderscheiden. 
Een verschrikkelijke verwarring in de interpretatie van deze antichrist. 
Het beest – satan geïncarneerd. De valse profeet – al zijn menselijke 
vertegenwoordigers. 
Schaduwbeelden van de antichrist. De twaalf zonen van Jakob. De gevallen Ruben. 
Het verloren geboorterecht. 
De twaalf apostelen van Christus. De gevallen Judas. 
De twaalf sterren op het hoofd van de vrouw, (Openbaring 12). De gevallen ster, 
(Openbaring 9:1). 
De grote “afval”. De gevallen ster! 
Ruben “viel”. Judas “viel” door zondigen. 
Hij doet grote wonderen, (Openbaring13:13-14). 
Komt met alle kracht en tekenen en leugen wonderen. 
Het is een echte satanische bovennatuurlijke kracht. 
Vuur van de hemel. Verwijst naar Elia, Sodom, etc. 
 
 

Tien tenen, tien hoornen en tien koningen 
 
Het eerste schaduwbeeld van het rijk van de tien koningen waarover de antichrist 
algehele heerschappij zal uitoefenen, aan het einde van de huidige tijdsindeling, 
wordt gevonden in Genesis 15:19-21. In dit eerste Boek van de Bijbel zijn nog grote 
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waarheden, die nog niet geopenbaard zijn. De tien bedoelde volken waren voor het 
oordeel bestemd bij het besluit van het offer van het verbond. 
De tien tenen van het grote heidense wereldbeeld uit de droom van Nebukadnezar, 
(Daniël 2:41-45), zijn het symbool van het rijk van de tien koninkrijken, (Openbaring 
12:3). Hetzelfde geldt voor de tien hoornen op het grote beest in Daniël 7:7,20,24. 
De tien hoornen van het beest in Openbaring 12:3; 13:1; 17:7,12,16 zijn allemaal 
veelbetekenend voor dezelfde verschrikkelijke dingen, dat wil zeggen: Het rijk van de 
tien koninkrijken waarover de antichrist zal regeren in de periode van de grote 
verdrukking, de laatste drie en een half jaar van de periode, die vooraf gaat aan de 
komst van de Here Jezus Christus. 
Van de verschillende beschrijvingen die aan ons over dit antichristelijke rijk gegeven 
zijn, is het duidelijk dat de laatste vorm van de wereldregering het Rode 
Communisme zal zijn en het spijt ons te zien dat de neiging van het Chinese rijk in de 
rode richting gaat. De grote rode draak, uit Openbaring 12:3 doet denken aan een 
samensmelting van de Russische en Chinese regeringen in een groot communistisch 
verbond. De draak is het nationale symbool van China. 
Dit verbond zou zevenhonderd en vijftig miljoen mensen aaneensmeden, die 
allemaal haters van God zijn en die alles wat goed is vernietigen. De neigingen van 
zowel het Britse rijk als van de verenigde staten van Amerika doen een samengaan 
in hetzelfde verbond vermoeden, vanwege de interesse in de veronderstelde 
wereldvrede. We zijn bang dat dit allemaal een grote gok met de hel is en dat kan 
alleen eindigen in een wereldwijde verwarring en chaos. Een rampzalig einde. De 
grote steen van Daniël 2:45 die de voet van het grote wereldbeeld treft – de Tweede 
komst van de Here Jezus Christus. 
De algehele ineenstorting van het formele krachteloze christendom wordt voorspeld 
in het oordeel dat op de grote hoer gemeente van Openbaring 17 uitgestort wordt. Ze 
wordt uiteindelijk vernietigd door precies die krachten die haar ondersteunden. 
Prachtig aan de buitenkant, maar van binnen vol doodsbeenderen. 
 
 

Het merkteken van het beest 
 
“En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en 
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 
en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam 
van het beest, of het getal zijns Naams”, (Openbaring 13:16-17). “Hier is de wijsheid: 
die het verstand heeft, rekene het getal van het beest, want het is het getal eens 
mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”, (Openbaring 13;18). 
De gehele mensheid is bestemd om het stempel van een naam te ontvangen. De 
keuze van de naam hangt van henzelf af. Dit is heel beslist waar in de laatste dagen. 
Er zijn twee namen die aan de mensheid opgelegd kunnen worden. Eerst de zoetste 
naam op de sterfelijke tong, de naam van de Zoon van God – de Here Jezus 
Christus. Elke gelovige in het Evangelie van Jezus heeft het voorrecht om gedoopt te 
zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, (Mattheüs 28:19), welke 
is de Here Jezus Christus. 
Deze naam van de Godheid lichamelijk kan alleen ontvangen worden in de handeling 
van de Waterdoop, want in de waterdoop sterven we voor de wereld en de zonde, en 
we staan op om in het nieuwe leven van onze opgestane Heer te wandelen. We 
geven alles dat aards en menselijk is over aan de wil van God, en ontvangen alle 
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dingen die heilig en hemels zijn, zelfs tot de Naam van de Here Jezus Christus, die 
het Hoofd van de Gemeente is, dat Zijn lichaam is, en de volheid van Hem die alle 
dingen vervult. 
Het getal van de mens is zes! Maar als de mens door de Geest van God 
wedergeboren is, wordt hij opgetrokken naar de gebieden van het volbrachte werk 
van God, dat zeven is, en het getal zeven duidt de volledigheid van God aan. Het 
zegel van God is de doop met de Heilige Geest, (Handelingen 2:4). Het volmaakte 
werk van de Here in onze harten wordt altijd gevolgd door de oplegging van de 
Naam: “hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden”, 
(Openbaring 14:1). 
Voor degenen die weigeren om de weg van het kruis te nemen is er geen alternatief. 
Zij zullen de naam van godslastering moeten aannemen, de naam van de zoon des 
verderfs, de zoon van satan. Het vooruitzicht voor de ongelovige aan het einde van 
deze tijdsindeling is buitengewoon verschrikkelijk. De afgrijselijke naam van 
godslastering, de naam van het beest, zal op elk levend wezen gedrukt worden. Het 
ontvangen van die naam is het zondigen tegen de Heilige Geest en voor eeuwig 
onder de druk van de hel ineenkrimpen. 
666 is het meest verschrikkelijke getal op de gehele aarde, want het is het getal van 
de mens, en de mens – gescheiden van God – is het verschrikkelijkste schepsel op 
het aardoppervlak. Hij is wilder en meer verslindend dan elk ander schepsel op 
aarde, hij is een beest! 
Het getal van de mens is 6. Dit is het getal van zijn onverloste natuur. Het is het getal 
van zijn vlees. Het vlees is de geliefde verblijfplaats van satan, met de inwoning door 
de geest van verdorvenheid. Het is afgesloten voor het koninkrijk van God, (1 
Corinthiërs 15:50), en bestemd tot de verwoesting van de verdorvenheid. Het vlees 
van de mensheid is de woonplaats van elke ziekte en zonde. Hij is bestemd voor de 
dood! 
De mens is een drie-enig schepsel. Hij is lichaam, hij is ziel en hij heeft een 
geestelijke natuur. Het lichaam is de woonplaats van de zonde en elk slecht ding. 
Het getal van de mens is zes. Hij werd op de zesde dag geschapen. Het zieleleven 
van de mens is een andere entiteit, en het zieleleven omvat het gehele wezen van de 
mens. De ziel van de mens kan vanuit twee bronnen en door twee krachten 
beïnvloed worden. Vóór de verlossing wordt het beïnvloed door het vlees in elke 
denkbare vorm van lust en zonde, en de ziel van de mens is in deze gesteldheid 
gescheiden van God en van alles wat goed is en vindt zichzelf volkomen onbekwaam 
om zijn zieleleven te redden of te verlossen. In deze gesteldheid vervalt het tot het 
niveau van het vlees, waarvan het getal zes is. Dus het lichaam is 6, het zieleleven is 
6, de geest is 6. 
In de geest van de mens vinden we onze hoop op eeuwig leven. De profeet heeft 
gezegd dat: “De ziel des mensen is een lamp des HEEREN”, (Spreuken 20:27), en 
deze kandelaar van de geest wordt verlicht door de vlam van de Heilige Geest van 
God. Op het moment dat de Geest van God de menselijke geest aanraakt, begint het 
conflict tussen het vlees en de geest, (Romeinen 8:1-13). 
Als de mensen hun zieleleven overgeven aan de vervulling van de verlangens van 
het vlees, dan beginnen het vlees en het zieleleven hun werkingen op de geest van 
de mens. Samen hunkeren ze, verlustigen zij zich, verlangen ze, kwellen ze, 
schreeuwen ze, vechten ze voor het werkelijke leven van de geest van de mens, 
maar als de mensen zich willen overgeven aan de verzoeken van de Heilige Geest 
dan winnen ze een prachtige en heerlijke overwinning. Het vlees is onderworpen en 
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de Heilige Geest domineert de gehele mens. Hij is wedergeboren en wordt een 
nieuw schepsel en wordt dan gedoopt met de Heilige Geest van God en gezalfd voor 
de dienst van redding, in elke richting die de Here zal roepen en zenden. 
Aan de andere kant, als het vlees en het zieleleven samen tot hetzelfde lot 
veroordeeld zijn, dan putten ze de pure, verfijnde geest van de mens uit tot het 
niveau van het vlees, hetgeen de scheiding tussen de mens en God compleet maakt, 
en de drie-eenheid van de mens geheel achterlaat op hetzelfde niveau van het vlees, 
en dat is 666. “Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het 
beest, want het is het getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”, 
(Openbaring 13;18). Geeft u aan God over en u zult nooit hoeven te vrezen voor het 
getal van de niet verloste mens. Lees en bestudeer de Schrift op de kaart om dit 
onderwerp tot voltooiing te brengen. 
 
 

De twee getuigen 
 
In het Boek Openbaring, hoofdstuk 7, hebben we het verhaal van de twee getuigen, 
zoals door de apostel Johannes gegeven is op het eiland Patmos. Het is zeer 
interessant en uiterst wonderbaarlijk, vanwege de tijd van hun openbaring en de aard 
en het doel van hun getuigenverklaring. 
De eerste twee verzen van dit prachtige hoofdstuk brengen de engel met de 
goddelijke maatstaf, en de tempel die gemeten moet worden in de gezichtskring. 
Deze tempel moet niet verward worden met enig tempel van steen, want de tempel 
waar hier naar verwezen wordt is die grotere tempel van het Lichaam van Christus, 
en de maatstaf is de mate van de grootte van de volheid van Jezus Christus, 
(Efeziërs 4:13).  
De tijd van de heidenen loopt ten einde en het opnieuw vestigen van de wet neemt 
de plaats in van de lang voortdurende Genade van God. De Heilige Geest komt ook 
in zicht en we zien de uiteindelijke verordeningen van Gods oordelende krachten, en 
de toorn, die ervoor zorgen dat Jeruzalem de prachtigste – en verschrikkelijkste – 
stad in de hele wereld wordt. 
De laatste lichtstraal en genade, die licht zal werpen in de samengekomen duisternis 
van deze crisis van de ondergang van de wereld, is de beloofde verschijning van de 
twee speciale begiftigde getuigen, die lang voorbereid zijn op dit uur van hun 
getuigenverklaring, want bedenk dat elke getuigenverklaring van God, of het over de 
Wet gaat of over Zijn genade, altijd bevestigd moet worden door de mond van twee 
of drie getuigen, (Deuteronomium 17:6; Mattheüs 18:16). Twee getuigen zijn 
toegestaan, maar de volmaaktheid van de getuigenverklaring wordt gevestigd in de 
mond van drie. 
Waarschijnlijk is de belangrijkste vraag over dit onderwerp: wie zijn deze twee 
getuigen? En in dit geval, zoals in alle andere moet de Bijbel als het Woord van God 
antwoorden. We hoeven niet, zoals zovelen wel gedaan hebben, terug te gaan in de 
geschiedenis van de Gemeente, en enkele speciaal gezalfden uit te ziften en hen tot 
de vervulling van dit fantastische paar maken, noch is het nodig dat we de Bijbel in 
twee delen splijten en proberen om het Oude en het Nieuwe Testament de 
vastgestelde plaats te laten vullen, want een dergelijke interpretatie zou nooit de 
eisen kunnen bevredigen van de speciale taal die gebruikt wordt in verband met de 
twee gezalfden, want deze getuigen zijn mensen! Profeten van de eeuwige God, die 
in lang voorbije eeuwen met Goddelijke toestemming apart gezet zijn, zodat zij, aan 
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het einde van de jaren, de getuigenverklaring van Jehova zouden brengen tot zijn 
allerhoogste volheid. 
De volmaaktheid van de getuigenverklaring – Drie getuigen, (Numeri 35:30; 
Deuteronomium 17:6).  
De hand van de getuigen waren de eerste om de steen te werpen! (Mattheüs 18:16; 
1 Timotheüs 5:19). 
 
 

Henoch, Mozes, Elia 
 
Henoch – Er wordt over Henoch niet veel in de Schrift gezegd. De zevende vanaf 
Adam, (Genesis 5:22; Hebreeën 11:5; Judas 14). 
Henoch wandelde met God – Niet met mensen! Een apart karakter, evenals Elia. Hij 
werd levend in de hemel opgenomen. 
Mozes – de bemiddelaar van de verbondswet. God in Israël. Gezalfd met de 
heerlijkheid van de Shekina. Zijn aangezicht glinsterde door de heerlijkheid, (Exodus 
34:29-35). 
Drie getuigen bij de geboorte van Christus! Henoch, Mozes en Elia. 
Mozes was een van de drie wijze mannen! Mozes en Elia verschijnen met Christus 
bij de gedaanteverandering, (Lukas 9:28-35). 
Twee mannen – engelen gezelschap met Christus door Zijn hele bediening. Ze 
stonden Hem bij in de woestijn na de verzoekingen, (Mattheüs 4:11; Markus 1:13; 
Johannes 20:12; Handelingen 1:10). 
Engelen bij de geboorte van Christus, (Lukas 2:13-15). 
Mozes stierf – (Deuteronomium 34:5-7). Maar werd na drie dagen opgewekt. In de 
hemel opgenomen, vanwaar hij kwam om met de Christus over Zijn dood te spreken, 
(Lukas 9:31). 
De zalving van Mozes met de heerlijkheid van de Shekina voorkwam zijn bederf! 
Daarom was zijn opstanding het enige alternatief! 
Mozes – als een van de twee getuigen moet aan het begin van de grote verdrukking 
weer terugkomen.  
Elia – De profeet van God. Een fantastisch en schitterend profeet. Afgescheiden van 
de wereld. Zijn kleding! Zijn boodschap. Zijn niet afgemaakte bediening. Zijn opname, 
(1 Koningen 17:1 – 2 Koningen 2:11). 
Er is geen vermelding van de geboorte van Elia. Zijn naam wordt in de genealogie 
van Israël niet genoemd. Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. 
Elia komt weer terug voor de grote en verschrikkelijke dag des Heren, (Maleachi 4:5). 
De vraag of Johannes Elia is. Zijt gij Elias? (Johannes 1:19-21; Mattheüs 17:10; 
11:14). Ik ben het niet, (Johannes 1:20). 
De profetie van de twee getuigen tijdens de gehele periode van de grote verdrukking, 
1260 dagen – 42 maanden – 3 ½ jaar. Ze nemen de plaats in van de gemeente, die 
aan het begin van deze periode weggenomen wordt. 
Deze zijn de twee olijfbomen. De twee getuigen bieden weerstand en verzetten zich 
tegen de antichrist. Ze profeteren tot Israël en het Jodendom tijdens de periode van 
de verdrukking. Ze hebben een volmaakte getuigenverklaring verkregen door hun 
feitelijke ervaring. 
Hun getuigenverklaring is bestrijkt het terrein van de geboorte van Christus, 
(Mattheüs 2:1-2). Gedurende de verzoeking in de woestijn, (Mattheüs 4:11). Ze 
spraken met Jezus op de berg van de gedaanteverandering, (Lukas 9:28-35). Ze 
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waren bij de opstanding, (Johannes 20:12). Ze waren bij de hemelvaart, 
(Handelingen 1:10-11). Dit is de getuigenis die aan de Joden en aan Israël gegeven 
zal worden tijdens de 1260 dagen. 
Drie mannen werden van de aarde in de hemel opgenomen nog vóór het kruis van 
Christus. Vóór de geboorte van Christus. Ze werden juist met het doel van deze 
getuigenis en getuigenverklaring overgeplaatst. Het waren Henoch, de zevende 
vanaf Adam; Mozes, de bemiddelaar van de verbondswet; Elia, de profeet van God. 
Deze drie overgeplaatsten zijn de drie wijze mannen, die de incarnatie van het 
Woord bij Zijn geboorte in Bethlehem bezochten! 
Als dit niet waar is en als Mozes en Elia niet bij de geboorte van Christus waren, dan 
hebben ze geen volmaakt getuigenverklaring aan te bieden aan Israël met betrekking 
tot de geboorte van de Messias. Dan is hun getuigenverklaring noodlottig onjuist! 
Hun namen worden genoemd in Lukas 9:30. Het waren Mozes en Elia. Er is hier 
geen reden tot vergissen. Zij moesten van de hemel komen om de Christus te 
troosten en Hem op weg naar het kruis te bemoedigen. 
Er was helemaal niemand in de gehele wereld op wie God voor dit werk een beroep 
kon doen. Hij moest Mozes en Elia uit de hemel sturen! Er was geen mens die de 
noodzaak begreep van de zalving van Christus. Niemand wilde geloven dat Zijn dood 
een middel was. 
Deze zijn de twee gezalfden. Duidelijk een verwijzing naar het 4e hoofdstuk van 
Zacharia en het opmerkelijke visioen dat daar vermeld staat. 
De gouden Schaal – is de opgestane en opgevaren Heer. De gouden olie – de 
Heilige Geest. De kaarsenstandaard – de Gemeente. Jezus Christus en de 
Gemeente, dat Zijn lichaam is, samengevoegd door de Heilige Geest. 
Het is de volmaakte bruiloft van het Lam. Christus en zijn gemeente zijn Eén. De 
twee gezalfden – Mozes en Elia. Mozes aan de rechterhand van Christus, en de 
Gemeente, Elia aan de linkerkant. 
Het is de orde van het millennium tijdperk. Zij vormt de volledige aanvulling van een 
volmaakte getuige en getuigenverklaring. Gemanifesteerd in het Koninkrijk van onze 
God. 
De betekenis van de vraag van de moeder van Jacobus en Johannes, (Mattheüs 
20:20-23). Om aan Zijn rechterhand en aan Zijn linkerhand te zitten is een 
gunstbewijs dat alleen de Vader kan schenken. Het lag niet in de macht van Christus 
om het verzoek in te willigen omdat het al in het plan van God vastgesteld was wie 
aan Zijn rechterkant en wie aan Zijn linkerkant zou moeten zitten. Die plaats is 
gereserveerd voor de twee getuigen en dit is het belang van het visioen van 
Zacharia. 
Er kwam vuur uit hun monden. De wet van God. “Tot Zijn rechterhand was een 
vurige wet aan hen”, (Deuteronomium 33:1-2). Zowel Mozes als Elia riepen vuur van 
de hemel, (Numeri 16:35; 2 Koningen 1:10-12). 
Geen regen tijdens het profeteren van de getuigen. Dat geldt voor Elia, (1 Koningen 
17:1; Jacobus 5:17-18). De wateren werden veranderd in bloed. Een werk van 
Mozes, (Exodus 7:19-21). 
De dood van de twee getuigen. Een van de bedenkingen, die tegen Mozes rezen als 
een van de twee getuigen, is omdat hij stierf onder de hand van God en begraven 
werd. Dit heb ik reeds uiteengezet. Een andere verklaring is dat het in de Schrift voor 
iemand een normaal iets is om tweemaal te sterven. 
Jezus kwam van de hemel. Hij was in de hemelen vóór Zijn incarnatie. Hij werd 
verwekt door het onvergankelijke Zaad van het Woord. Toch kwam Hij van de 
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hemelen en stierf op Golgotha. Elia kwam van de hemelen en werd teruggeplaatst in 
de hemel. Toch sterft hij. Mozes komt uit de hemelen en sterft weer. Hij sloeg 
tweemaal op de rots. 
Ieder mens heeft het voorrecht om tweemaal geboren te worden. Ieder mens heeft 
het voorrecht om tweemaal te sterven. Eenmaal natuurlijk, en eenmaal met Christus. 
De Bijbel vermeldt het feit over de tweede dood, (Openbaring 20:14). 
 
 
 

Satan uitgeworpen 
 
Het uitwerpen van satan uit de hemelen is de belangrijke vervulling van de eerste 
profetie, die ooit gemaakt is. Deze profetie werd door de Heer zelf gegeven, ten tijde 
van de zondeval, en staat vermeld in Genesis 3:15. “Het zaad van de vrouw zal de 
kop van de slang vermorzelen, ofwel verbrijzelen”. De vrouw was het eerst in 
overtreding en bracht de val van Adam tot stand. Maar aan de vrouw is het 
schitterende voorrecht en de bediening gegeven om satan uit te werpen, 
(Openbaring 12:9), en om de hemelse wereld te reinigen van alle vlekken en smetten 
van de beschuldiger van de broeders. 
Het leveren van deze genadeslag op de kop van de slang is tot stand gebracht door 
Michael en zijn boodschappers, dat wil zeggen: door Christus en Zijn Gemeente, en 
dit is de beschikking van God. De reiniging van de hemelen van de gemene 
aanwezigheid  van satan, zal het wee van de wereld zijn, want satan komt naar 
beneden vallen naar de aarde en heeft grote toorn omdat hij weet dat zijn tijd kort is. 
Hij wordt geïncarneerd in de antichrist en leidt de wereld in de goddeloosheid van het 
beest.  
Het uitwerpen van satan vindt plaats aan het begin van de periode van de grote 
verdrukking van duizend, tweehonderd en zestig dagen, hetgeen de laatste drie en 
een half jaar is aan het einde van de huidige tijdsindeling. Aan het begin van deze 
periode zal de Gemeente van God weggenomen worden! Niet opgenomen in de 
hemelen, maar in de woestijn gedragen op “arends vleugelen”, (Openbaring 12:14). 
Het wordt in Genesis 3:15 geprofeteerd en voorgesteld in Exodus 4:3, en in detail 
geopperd in Jesaja 14:12-17. De Here Jezus was getuige van de eerste val, 
(Lukas10:18) en de hiel van de Redder werd gekneusd, (Lukas 23:33). Maar die 
kneuzing van de hiel van de Heer leidde zelfs tot de algehele overwinning over de 
dood zelf, (Hebreeën 2:14). “Opdat Hij door den dood teniet doen zou dengene, die 
het geweld des doods had, dat is, den duivel; en verlossen zou al degenen, die met 
vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren”. 
Het leveren van deze genadeslag, werpt satan op de aarde, zijn vleugels zijn 
gekortwiekt! Hij zal in de hemelen geen narigheid meer veroorzaken. Satan loopt zijn  
koers tijdens de regering van de antichrist en hij wordt in de afgrond geworpen aan 
het begin van de Duizend jaar en voor die periode verzegeld. Aan het einde van het 
millennium wordt hij voor een korte periode losgelaten en daarna tot slot in de poel 
van vuur geworpen voor de eeuwen der eeuwen. Voor dit alles danken en prijzen we 
de Here, de wereld zonder einde! 
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De tweede komst van Jezus Christus 
 
Beloften van Zijn komst. De aankondiging, (Lukas 1:31-35). De 
gedaanteverandering, (Lukas 9:29). Een schaduwbeeld van de Koning in Zijn 
Koninkrijk. Het gebed van de Heer, (Lukas 11:2-4). Ik zal weer komen en u tot Mij 
nemen, (Johannes 4:3). Dezelfde Jezus zal zo terugkomen, (Handelingen 1:11). De 
getuigenverklaring van Henoch: Ziet de Here is gekomen met Zijn vele duizenden 
heiligen, (Judas 14). Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, 
(Openbaring 1:7). Totdat zij den Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in Zijn 
Koninkrijk, (Mattheüs 16:28). Alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen 
wezen, (Mattheüs 24:27-30). Verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus 
Christus, (1 Corinthiërs 1:7). Zo zijt dan lankmoedig, broeders … want de toekomst 
des Heeren genaakt, (Jakobus 5:7-8). Ja, ik kom haastiglijk, (Openbaring 22:20). 
Bepaalde tekenen zouden aan Zijn komst voorafgaan! Het teken van de profeet 
Jona. De prediking van het Evangelie van Jezus Christus, dat volledig begrepen 
wordt in de dood en opstanding van Jezus Christus. Het teken van de Zoon des 
mensen in de hemelen, (Mattheüs 24:30). De periode van grote verleiding, (vers 4). 
Tekenen van zijn tweede komst! Vele valse christussen, (vers 5). 
Oorlogen en geruchten van oorlogen. Huidige toestanden. 
Naties die tegen naties opstaan. Huidige toestanden. 
Koninkrijk tegen koninkrijk. Huidige toestanden. 
Er zullen hongersnoden en pestilentiën zijn. Huidige toestanden. 
Aardbevingen op diverse plaatsen. Huidige toestanden, (vers 7). 
Een grote vervolging van de heiligen, waarbij velen geërgerd zullen worden en partij 
zullen kiezen voor de vijanden van het kruis. Ze zullen verraden en de kinderen van 
God haten. Een grote afval. 
De gruwel der verwoesting, uitgesproken door de profeet Daniël (Laat degenen die 
het lezen het begrijpen), (vers 5). 
Weer wordt de komst van valse christussen en valse profeten benadrukt. Ze zullen 
grote tekenen en wonderen laten zien, zodat als het mogelijk zou zijn de 
uitverkorenen verleid zouden worden, (vers 24). 
Waarschuwing! “Ziet, Ik heb het u voorzegd!”, (vers 25). 
Zijn komst zal zijn als de bliksem, (vers 27). 
De grote vergadering van de arenden rondom het Lichaam, (vers 28). 
De komst van Jezus naar Zijn Gemeente, zodat het Evangelie van Zijn Koninkrijk 
over de gehele wereld gepredikt kan worden, (vers 140). 
Tekenen in de zon, de maan en in de sterren. 
“En Hij zal Zijn boodschappers zenden met de grote klank van een bazuin om Zijn 
uitverkorenen te vergaderen van alle uitersten der aarde”. 
Alle heiligen, in elk land, zullen de roep horen. 
De grote verdrukking van 1260 dagen, 42 maanden. 
Bij de tweede komst zal de eerste manifestatie van Jezus Christus aan Zijn 
Gemeente zijn. Dit is de verborgen komst waarvan zo vaak gesproken wordt door 
Bijbelleraren. Die zal alleen zichtbaar zijn in de volmaakte bediening van Jezus 
vernieuwd aan de Gemeente. Het zal de openbaring van het geheimenis zijn, van 
Christus in u, Christus in de Gemeente. 
Deze komst van Jezus – deze vereniging van het Levende Hoofd met de Levende 
Gemeente zal resulteren in de manifestatie van het gepreekte evangelie van het 
Koninkrijk, en geopenbaard in kracht door zowel Christus als Zijn  apostelen. 
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De Gemeente moet hersteld worden tot Haar oorspronkelijke kracht en heerlijkheid, 
vóór de feitelijke komst van Jezus. 
 
 

Het huwelijk van de Koningszoon 
 
De Gemeente is de (aanstaande) bruid van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Johannes zegt als hij over Jezus spreekt: “Die de bruid heeft, is de bruidegom”, 
(Johannes 3:29). 
“Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij hen is?”, 
(Mattheüs 9:15). 
De vriend van de bruidegom, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de 
bruidegom, (Johannes 3:29). 
De parabel van de tien maagden laat de Gemeente zien dat “een maagd” nog steeds 
ongetrouwd is. Ze wacht op haar bruidegom! En is gereed om in het huwelijk te 
stappen. Dit is alleen nadrukkelijk van toepassing aan het einde van deze 
tijdsindeling.   
Want het is middernacht, (Mattheüs 25:6). 
Over het algemeen wordt door de meesten geloofd dat er twee komsten zijn. Van 
een van deze komsten wordt gezegd, dat die onzichtbaar is, als niemand, behalve de 
ware heiligen, bewust gemaakt wordt van De Aanwezigheid. En er wordt 
verondersteld dat die is bij de wegname van de Gemeente, of als de Gemeente 
omhoog getrokken wordt om de Heer in de lucht te ontmoeten. Van de ander wordt 
gezegd dat dit zal zijn op een tijd dat elk oog Hem zal zien, en alle geslachten der 
aarde zullen over Hem rouw bedrijven, (Openbaring 1:7). 
Dat laatste is juist, maar het eerste niet. De fout wordt gemaakt bij de eerste komst. 
We spreken over de betekenis van de Zoon des mensen. Over Zijn menselijkheid. 
Over de Zoon van God. Over Zijn Goddelijkheid. 
Er was een middernachtelijke roep. Hij kwam om middernacht. Spreekt over het 
wegnemen van de eerstgeborenen in Egypte. Hij komt voor de Gemeente van de 
eerstgeborenen.  
Hij komt als een dief in de nacht, (Openbaring 3:3). 
De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, (2 Petrus 3:10). 
De grote scheiding komt: “Terwijl ze gingen om te kopen” kwam de bruidegom. 
Degenen die gereed waren zijn de Bruid, de ware Gemeente. 
Zij gaan in tot de bruiloft en zijn met Jezus getrouwd, verenigd met Christus. De 
verborgenheid van de tijdsindeling is vervuld en het resultaat is dit huwelijk. 
Het huwelijkskleed is de doop met de Heilige Geest, (Mattheüs 22:1-11). 
De mens zonder het huwelijkskleed werd uitgeworpen, aan handen en voeten 
gebonden. 
Als hij terugkomen zal van de bruiloft, (Lukas 12:36). 
Als u uitgenodigd bent voor een bruiloft, neem dan de laatste plaats. Diepste 
nederigheid, (Lukas 14:8). 
De apostel Paulus ontving de openbaring van dit grootste geheimenis van de Bijbel, 
(Efeziërs 5:22,33).  
Zowel de bruid als de bruidegom worden van de wereld weggenomen tijdens de 
grote verdrukking, (Openbaring 18:23). 
De bruid geopenbaard als  de “Heilige Stad”, het Nieuwe Jeruzalem, (Openbaring 
21). En als hoofdstad van de Nieuwe Aarde. 
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Het grote wonderteken in de hemelen, (Openbaring 12). 
“Een vrouw bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren”, (Openbaring 12;1). 
De vrouw is de bruid van Jezus. De Gemeente. 
De zon is het symbool van de Vader God. De allerhoogste bron van alle kracht. En 
van wie alle dingen afkomstig zijn, zelfs Jezus. 
De maan is het symbool van Jezus, de Zoon van God en van de Zoon des Mensen. 
De maan wordt veranderd in bloed. En bloed is het teken van het zegel van Jezus, 
de opofferende offerande van de Vader voor de wereld. 
De sterren zijn het symbool van de gezegende Heilige Geest. 
Het gehele visioen is een profetie over de Gemeente aan het einde van deze 
tijdsindeling en gaat onmiddellijk vooraf aan het begin van de grote verdrukking. 
Ze is bekleed met de zon, de maan en de sterren, dat wil zeggen: de volheid van de 
kracht van de Geest van God, en van de Vader, Zoon en Heilige Geest, de Godheid 
lichamelijk.  
De “Ganse Macht” die aan Jezus gegeven werd, haar Hoofd, is nu gegeven aan de 
Gemeente, zodat het evangelie van het Koninkrijk gepredikt kan worden in Al zijn 
heerlijke Kracht. 
Jezus komt op het 120ste Jubeljaar. Zie de kaart. 
 
 

De opstanding 
 
Het onderwijs van de leer van de opstanding van de Here Jezus is het belangrijke 
fundament voor elke prediking van het evangelie, want “met grote kracht gaven de 
apostelen getuigenis van de opstanding van de Here Jezus”, (Handelingen 4:33). 
De opstandingen worden in vele geschriften van het Oude Testament ingesloten, 
zoals in Job 19:26 en in Daniël 1-2-3. Het wordt ook aangetoond in de typerende 
dingen, zoals de offerande van Izaak, (Genesis 22:1-19) en in het voorval van Jona 
en de grote vis in het Oude Testament, (Jona 2:1-10). De opstanding van Mozes, 
(Judas 9). 
In het Nieuwe Testament wordt de opstanding onderwezen en gedemonstreerd door 
de Here Jezus Christus. Eerst in Zijn eigen bediening, en tot slot in zijn eigen dood 
en opstanding uit de dood, (Johannes 11:24-25; 20:1-10). 
Jezus verklaarde van Zichzelf dat Hij de opstanding en het leven is, (Johannes 
11:25-26). Er is ook een opstanding tot eeuwigdurend leven en heerlijkheid, 
(Johannes 5:29), en een opstanding tot verdoemenis. 
De eerste opstanding is een opstanding tot het leven, en deze opstanding wordt 
definitief geplaatst aan het einde van de huidige tijdsindeling, en aan het begin van 
het duizend jaar van de millennium heerlijkheid, (Openbaring 20:6). “Zalig en heilig is 
hij, die deel heeft in de eerste opstanding”.  
In de eerste opstanding zullen alle dode heiligen van God opstaan en samen met de 
levende heiligen, de Gemeente, opgenomen worden om de Heer in de lucht te 
ontmoeten, (1 Thessalonicenzen 4:15-17). Dit is het exacte moment van de tweede 
komst van de Heer. 1 Corinthiërs, hoofdstuk 15 zou zorgvuldig bestudeerd moeten in 
verband met dit onderwerp, en ook alle andere Schriftgedeelten die over deze 
kwestie in het Nieuwe Testament gegeven worden. 
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De eerste opstanding wordt beschreven in Openbaring, hoofdstuk 20, en wordt 
verklaard door de Heilige Geest, want degenen die opgestaan zijn zullen duizend 
jaar met Christus leven en regeren, (Openbaring 20:6). 
De tweede opstanding vindt plaats aan het einde van de duizend jaar van de 
millennium regeerperiode. Op datzelfde moment wordt de satan losgelaten. In deze 
tweede opstanding zullen alle legerscharen van de ongoddelijke doden komen, en 
vooral dat grote gezelschap, dat het getal, de naam of het merkteken van het beest 
aangenomen heeft. 
Deze legerscharen van goddelozen worden geclassificeerd als Gog en Magog, en 
satan gaat uit om dit gezelschap te misleiden! En zij zullen samen met hem 
geworpen worden in de poel van vuur – letterlijk de brandende hel. 
Dus deze opstandingen zijn onveranderlijk spijkervast. Ze kunnen niet veranderd 
worden, en het zijn er slechts twee. De eerste en de tweede. De eerste aan het begin 
van de koninkrijksperiode van duizend jaar, en de tweede aan het einde ervan. En 
nog eens: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze 
heeft de tweede dood geen macht, (Openbaring 20:6). Eén opstanding is ten leven 
en heerlijkheid, de andere is een opstanding ter verdoemenis. U, beste vriend, zult 
de keuze moeten maken. 
Dit epistel is niet geschreven met enige gedachte om aan de wereld enig nieuw 
bewijs, of enig nieuwe wetenschappelijke verhandeling over het onderwerp van de 
opstanding van onze Here Jezus Christus te bieden. Het is veeleer geschreven zodat 
het hart en de geest van de heiligen verkwikt en weer levend gemaakt kunnen 
worden door een beknopt overzicht van deze verbazingwekkende gebeurtenissen 
die zo wonderbaarlijk geassocieerd worden met de dood van de Zoon van God op de 
berg Golgotha. En met Zijn heerlijke vernietiging van de laatste en grootste vijand  
van de mens – de dood – in de triomf van Zijn opstanding en in de eindeloosheid van 
Zijn leven. 
De opstanding van Jezus Christus komt in de tijd van het jaar dat de hele natuur de 
onweerstaanbare getuigenverklaring draagt van het feit van een fysieke opstanding, 
de dood van de winter maakt plaats voor de warmte en schoonheid van het 
zomerleven. Voor Israël werd het aangeduid als het “begin der maanden”, zoals de 
tijd toen ze voor het eerst begonnen te leven in de werkelijke aanwezigheid van God, 
(Exodus 12:2), als de eerste maand van hun geestelijk jaar. Op dit feest moesten  ze 
het bloed der verzoening van het gedode Paaslam aanraken, en op hun “deuren” 
sprenkelen zodat de oordelen van Jaweh hen konden “overslaan”, en ze konden 
binnengaan in die verbondsrelatie met God, die weldra vrucht zou moeten dragen in 
een wezenlijke vereniging, als Zijn Messias zou komen.  
Maar de droevige waarheid van hun ongeloof is nog altijd bij ons, want terwijl de 
christelijke Gemeente – die gekocht was met Zijn eigen bloed – met vreugde het feit 
van het volbrachte werk van Christus vierde, en zich verheugde in de Heerlijkheid 
van Zijn zegevierende opstanding uit de dood, worden onze broeders – de Joden –
nog steeds bedekt door de schaduw van een typerend voorschrift, het voorhangsel is 
nog steeds op hun hart. Moge de Here God van Abraham, Izaak en Jakob de dag 
bespoedigen dat de sluier weggenomen zal worden, en de Joden en de christenen 
één zullen zijn, in dezelfde Messias en Heer. 
De dood en opstanding van Jezus Christus is een onlosmakelijke handeling en is de 
fundamentele waarheid van beide Testamenten. De schaduw en de heerlijkheid van 
deze komende gebeurtenissen vielen voortdurend dwars over de weg van het aardse 
Israël als een steeds aanwezige geestelijke waarheid en verleenden hen hulp in een 
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symbolische betekenis. Dit is voor de tegenwoordige kinderen van God zo gezegend 
echt geworden en het houdt voor hen de belofte in van een fantastisch leven en een 
verbinding met de eeuwige toekomst. 
De dood en opstanding van Jezus Christus is verreweg de belangrijkste leer van de 
Schrift, ze nemen de hoogste plaats in. Vanaf het begin van Gods handelswijze met 
de mens wordt de verzoening – waarin de dood en opstanding van Christus 
ingesloten en beslist vervuld is – geopenbaard als het fundament, dat ten grondslag 
ligt aan elk belangrijk werk van God in de verlossing van Zijn volk, in deze en in elke 
andere tijdsindeling. De dood en opstanding van Jezus  bedekt een periode van drie 
dagen en drie nachten van werkelijke tijd, en op deze manier – in een profetische 
betekenis – wordt dit erg vaak gezien in de tijden van het Oude Testament. 
Dat het verbond waaronder we tegenwoordig leven oorspronkelijk gesloten werd met 
de aartsvader Abraham is zo goed bekend dat het hier niet herhaald hoeft te worden. 
Het verbond met Abraham was geen verbond van de wet, maar een verbond van 
genade en redding door het bloed van Jezus Christus, en werd verzegeld – in zijn 
tijdelijke betekenis – in het offer van Izaak, en in zijn “eeuwigdurende” fase in het 
kostbaar bloed van Jezus Christus. Terwijl in zijn profetisch aspect het begrepen 
moest worden in de reis van drie dagen en drie nachten die Abraham moest 
ondernemen voordat hij het land Moria bereikte, zoals door de Here bevolen werd, 
(Genesis 22:4), welke periode, zoals hiervoor gesteld is, veelbetekenend is voor de 
dood en opstanding van de Redder. 
Nogmaals, toen de Here God het op Zich nam om Israël te verlossen van de slavernij 
van Egypte, vonden we dezelfde dingen in het eerste bewijs, want toen Mozes voor 
de farao moest staan in het belang van het volk van Israël, moest hij de boodschap 
van God overbrengen: “laat ons nu toch gaan den weg van drie dagen in de woestijn, 
opdat wij den HEERE, onzen God, offeren!”, (Exodus 3:18). Niemand zal de grootheid 
van dit werk van Jehova in twijfel trekken, noch kunnen de wonderen van zijn 
profetisch belang ontkend worden! Het was de belangrijkste openbaring van Zijn 
almachtige kracht die geregistreerd is en het thema van het eeuwigdurend lied van 
Israël, (Openbaring 15:3). En zijn fundament, zijn basis openbaring was de periode 
van de drie dagen en de drie nachten, waarin Jezus Christus in het graf lag in 
afwachting van het zegel van de Vader op Zijn volbrachte werk, in Zijn opstanding uit 
de doden!  Mozes leidde hen precies op tijd uit Egypte volgens het Woord van de 
Heer, onder het bedekkende bloed! En omhuld door die Geestelijke wolk maakten ze 
de vereiste reis van drie dagen in de woestijn, waar God – aan het begin van de 
woestijnreizen – met hen het verbond van genezing sloot, (Exodus 15:26), van alle 
ziekten! Gebouwd op dezelfde verzoening die hen gedragen had onder de zee van 
wateren in een nationale doop in de gelijkenis van de dood van Christus. Nu vormt 
Hij hen als ze in eenzaamheid verblijven bij de twaalf waterbronnen (het symbool van 
de twaalf apostelen) en in de schaduw van zeventig palmbomen (het symbool van de 
zeventig ouderlingen), (Lukas 9:1-6; 10:1-11). Lees deze Schriftgedeelten en wees 
overtuigd! Hij, Jehova, sloot met hen het verbond van genezing van al hun ziekten. 
Genezing in de verzoening! Zo definitief en duidelijk als God het kon doen! Het 
kostbare bloed van Christus, voor u! 
Geef God de heerlijkheid en geloof, u die ziek zijn, er is genezing in het kostbare 
bloed van Christus. 
Na de omzwervingen van Israël door de woestijn voor een periode van veertig jaar, 
omzwervingen die een voortdurende herinnering zouden moeten zijn aan de 
hardheid van hun harten en een voortdurende getuigenverklaring van hun ongeloof, 
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brak voor hen de tijd aan (ondanks hun falen, dank God) om het Beloofde Land te 
erven. En weer moest de hand van de Heer uitgestrekt worden in de verlossing van 
Zijn volk. De Jordaan lag voor de legerplaats, een razende stroom, een machtige 
vloed. Toch moest God Zijn volk veilig over die stroom van een bepaalde dood 
brengen, zoals de baby in de armen van de vader. Hij zou hen op Zijn schouders 
hebben kunnen dragen zoals Hij eertijds beloofd had te zullen doen. Maar Hij moest 
volgens het plan werken. Hij moest hen weer plaatsen onder de veilige schuilplaats 
van de verzoening van Zijn Zoon. 
Voordat het oversteken van de razende Jordaan mogelijk was, moesten de 
verspieders het land gaan verkennen, de kracht van het scharlaken koord openbaren 
aan hun beschermvrouwe, Rachab de hoer, en dan zichzelf voor drie dagen schuil 
houden (zichzelf verbergen in de verzoening), totdat hun achtervolgers de hoop om 
hen te vinden opgegeven hadden, (Jozua 2:22), en daarna keerden ze terug naar het 
legerkamp. Daarna gingen de ambtlieden door de legers en zeiden tegen het volk: 
“Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog drie dagen zult gijlieden over deze 
Jordaan gaan”, (Jozua 1:11). En Israël ging droogvoets over de razende wateren van 
de Jordaan. Zoals de driedaagse reis aan het begin van de woestijntocht hen het 
verbond van redding en genezing gebracht had, zo bracht de driedaagse periode 
aan het einde van hun afmattende tocht hen tot het besef van de volheid van de 
belofte van God met betrekking tot de erfenis van het Land waarvan Hij aan hun 
vaderen gezworen had het tot een eeuwigdurend bezit te geven. Dus de verzoening 
van Jezus werd onder elk profetisch symbool gevonden en bedekte hen met het 
beschermende bloed. Het verzegelde hen met de Heilige Geest in de wolk, sloot het 
verbond ter verzekering van genezing van alle ziekten, en droeg hen op arend 
vleugels  naar de erfenis van dat land dat overvloeit van melk en honing! De heiligen 
van God kunnen zich verheugen over deze werken van God, want ofschoon ze 
symbolisch waren, verhouden ze zich prachtig tot de gebeurtenissen in deze dagen, 
en tot de bestemming van de ware Gemeente, want het eerste geregistreerde 
verschijnsel, waarin Israël verlost werd uit Egypte, onder de bedekking van het bloed 
van het Paaslam, was symbolisch voor het aanbreken van deze tijdsindeling van de 
Geest, toen de mens verlost werd uit de harde slavernij van de zonde, door de kracht 
van het kostbare bloed van Jezus Christus, en genezen door de kracht van dezelfde 
verzoening: “Door Zijn striemen zijn we genezen”. De tweede manifestatie van Zijn 
fantastische kracht was aan de rand van de Jordaan, en bij de erfenis van het land, 
evenzo symbolisch voor de dagen waarin we nu leven. De zonde, als een razende 
vloed die ons allemaal dreigt te vernietigen, staat tussen ons en de eeuwige 
heerlijkheid van het beloofde Koninkrijk van God in; harten blijven in gebreke door 
angst, maar Gods ware dienaren gaan door de legerschare van de heiligen en 
roepen: “bereid voedsel voor uzelf”, (het Lichaam en Bloed van de Heer) , want in 
drie dagen zullen we alle krachten van de hel passeren, “u zult op schorpioenen 
treden”  en over alle krachten van satan, (Lukas 19:10). De verzoening zal ons er 
door heen dragen. De dood en opstanding van Jezus Christus is uitstekend in staat 
om in ons het machtige werk van God te volvoeren. 
De verzoening van Jezus Christus was zonder voorbehoud. Het was een volmaakt 
werk en bedekte alle zonden. Niet één zonde van de mens werd uitgesloten van de 
bedekking van dat geheiligde bloed. Godslastering tegen de Heilige Geest is meer 
dan alleen maar zonde! Het staat buiten het gebied van de bloedverzoening, omdat 
het een geestelijke schuld is! Het is een “geestelijke goddeloosheid in hemelse 
plaatsen” en kan alleen voortkomen uit een hart en een geest die zich willens en 
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wetens verkocht heeft aan de duivel. Judas Iskariot is een voorbeeld. We zeggen het 
nogmaals: Godslastering tegen de Heilige Geest is erger dan een zonde. Alle 
zonden worden bedekt door de verzoening van Jezus Christus, en alle verachtelijke 
gevolgen van de zonde ook! We staan verbaasd over de aanwezigheid van zo”n 
fantastische voorziening voor de verzoening van onze zonde. Prijs de Heer. 
Ruimte verbiedt de vermelding, of vermenigvuldiging van deze profetische 
uitwerkingen, desalniettemin kunnen we niet verder gaan dan deze registratie in het 
Oude Testament zonder nog een extra bevestigend voorbeeld van de waarheid waar 
het hier om gaat. Het verhaal van Jona en de grote vis is nodig voor de volmaaktheid 
van dit thema, en het vaststellen van deze fundamentele waarheid, want hier zijn we 
op vaste grond en hebben de getuigenverklaring van de gezegende Christus zelf 
voor de betrouwbaarheid van het Woord van God in dit opzicht. Want de profeet 
Jona was tot deelnemer gemaakt in de feitelijke dood en opstanding van Christus, en 
in de manifestatie van de krachten van de Zoon van God na de opstanding, zoals 
geen  ander mens. 
Jona was drie dagen en drie nachten in het inwendige van de vis, zoals Jezus 
getuigd had, (Mattheüs 12:39-41). Laat deze verwaande wereld ophouden en 
bedenken dat als ze het verhaal van Jona en de walvis belachelijk maakt, dat ze voor 
iemand staan in wie “Alle schatten van wijsheid en kennis verborgen “ zijn.  De 
kolossale onwetendheid  van de moderne intelligentie is een toestand om verbaasd 
over te zijn, een toestand slechts geboren uit oppervlakkig denken, en onheilig leven. 
En voor zover wij betrokken zijn, willen we dat de gehele wereld precies weet waar 
we met betrekking tot deze vraag staan: we staan aan de kant van de Zoon van God! 
De tijd zal leren wie gek is, degene die het verhaal gelooft zoals het geschreven is, of 
degene die dat niet gelooft! 
Als er andere bewijzen dan de eenvoudige stelling van de Christus nodig zouden 
zijn, dan worden die gegeven in de resultaten die volgden op de ervaring van de 
profeet, want dit is waar! Er is één bron – en slechts één – van waaruit berouw kan 
ontspringen, en die bron is de dood en opstanding van Jezus Christus! Er is geen 
ander wezen in de wereld die berouw kan brengen in het hart van de mens, dan 
Jezus, de Zoon van God, want berouw was een onmogelijke ervaring totdat Jezus 
Christus stierf, en weer uit de dood opstond. Ze konden gedoopt worden met een 
doop tot bekering en vruchten voortbrengen wegens berouw, maar totdat de 
verzoening een absoluut feit werd, was berouw onmogelijk voor de mens, behalve 
zoals in het geval van Jona. Die man was op een wonderbaarlijke manier tot 
deelnemer gemaakt in de verzoening van Jezus Christus voor de wet en voor de 
getuigenverklaring, en kijk maar of dat niet waar is. De Ninevieten hadden berouw na 
de prediking van Jona, omdat Jona echt door de ervaring van de dood en opstanding 
gegaan was, want dit is reden dat de mensen uit Ninevé in het oordeel zullen 
opstaan met deze generatie, en het veroordelen, omdat zij berouw hadden bij de 
prediking van Jona, en zie wij preken zelfs een groter iemand dan Jona, Jezus. De 
Ninevieten zullen gerechtvaardigd in het oordeel komen, terwijl de mensen van het 
verlichte Amerika onder zullen gaan in de laagste hel. Waarom? Omdat de 
Ninevieten het verhaal van Jona geloofden en de Amerikanen niet. “Alzo is er 
geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden 
dage. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden”, (Lukas 
24:46-47). De dood en opstanding van Jezus Christus is het “teken van de profeet 
Jona”, zo zei Jezus. Het is het teken dat vandaag de dag gepredikt wordt en het is 
het teken waarvoor alle intelligentsia van vandaag zal moeten buigen. “Want aan 



167 

 

deze generatie zal er geen teken gegeven worden, behalve het teken van de profeet 
Jona”. God zal geen excuus van de mens accepteren. De mens moet erkennen dat 
dit in het bijzonder de zekere waarheid van God is. 
Als we verder komen in de tijden van het Nieuwe Testament en bij de woorden van 
Jezus zoals Hij die onderwees, dan vinden we dezelfde aangekondigde waarheid 
met zo’n zekerheid en autoriteit, dat alle mensen zich verbaasden. “Breek dezen 
tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten”, (Johannes 2:19), zei Jezus in 
antwoord op de vraag van de Joden dat Hij hen een teken zou laten zien. “Zes en 
veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen 
oprichten?” maar Hij sprak over de  tempel van Zijn lichaam, dat wil zeggen: Hij sprak 
over Zijn dood en over Zijn opstanding, die Hij in Jeruzalem zou moeten vervullen. 
Dus het werk en de bediening van Jezus zelf, werd op hetzelfde fundament 
gebouwd,  immer en altijd vertelde Hij verhalen om de grootheid en de heerlijkheid 
van het werk dat Hij moest gaan uitvoeren in hun harten te prenten. Het eerste 
leerstuk van de Schrift, en de Rots waarop Hij Zijn gemeente zou willen bouwen. De 
Rots waarop iedereen, die zichzelf zou willen vernederen “gebroken kon worden” en 
“De steen die zonder handen uit de berg gehouwen is” die zal uiteindelijk de vijanden 
van het kruis die geen berouw hebben verpletteren en tot poeder fijngemalen. 
Degenen die zich verzetten tegen de waarheid van de volkomen verzoening van 
Jezus Christus zijn hindernissen en obstakels die weggeveegd moeten worden, en er 
is geen beroep mogelijk op dit besluit. Als de mensen er niet naar willen streven om 
de waarheid over de verzoening te ontdekken en voor God te wijken, dan is dat hun 
ongeluk en hebben zij geen medelijden van de christelijke gelovige nodig! Hoewel 
bloed weerzinwekkend kan lijken – als verzoening voor zonde – voor de 
oppervlakkige denkwijze van een moderne beschaving, heeft God het tot de basis 
gemaakt van elk werk in de vooruitgang van de verbetering van de mens en de  
geestelijke ontwikkeling, want hierin heeft Hij alle geheimenis van  intelligent leven 
geplaatst!, (Genesis 9:4). En dat het leven van het vlees in het bloed is, zal niemand 
durven ontkennen. 
Het mediteren over de verzoening van Christus, zoals voorgeschreven in het 
Evangelie plan, is zoals het wandelen door de groene weidevelden in de tuin van 
God. Het is als het inademen van de zondeloze atmosfeer van het Koninkrijk der 
heerlijkheid, een drinken van de wateren des levens die voortkomen uit de heiligheid 
van Gods troon en een koesteren in het zonlicht van het verlossingswerk van 
Christus. Halleluja. Maar we moeten niet onder deze geestelijke reukwerken blijven, 
noch rusten op de oevers van de Levensrivier. Er is werk te doen! En dit is het werk 
van God. Dat u gelooft! Noch kunnen we een gebied vinden voor geestelijk 
onderzoek dat grotere waarde voor de christelijke ervaring zal opleveren, noch een 
nog zekerder  verankering voor het werkend geloof, dan dat van het volbrachte werk 
van Christus, zoals geopenbaard aan de Gemeente, in de verzoening van Zijn bloed. 
De behandelde tijdsindeling heeft, terwijl Jezus in het graf lag, een onderwerp voor 
een gebied van omvangrijke discussie gegeven. Zelfs ofschoon deze periode door 
Christus zelf nadrukkelijk gesteld is op drie dagen en drie nachten, (Mattheüs 12:40). 
Toch zijn er boekdelen geschreven om te bewijzen dat het veel minder was. De vaak 
herhaalde uitdrukking van het Evangelie dat “Op de derde dag zal Hij opstaan uit de 
dood”, is zeer benadrukt in een poging om te bewijzen dat Hij op vrijdag werd 
gekruisigd, zoals de katholieke kerk verkondigt, en dat Hij op zondag, de eerste dag 
van de week,  opstond. Hierdoor zou Christus slechts een hele dag in het graf 
gelegen hebben, want de Joodse sabbat begon op vrijdag bij zonsondergang, en 
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eindigde op zaterdag bij zonsondergang. Eeuwenlang had het offeren van de 
wuivende schoof “op de ochtend na de sabbat” het feit vastgesteld dat de opwekking 
van Christus plaatsgevonden moet hebben op de eerste dag van de week, dat is 
onze zondag! Dus om bij de exacte waarheid van deze zaak te komen – want de 
Schrift is erg stellig op dit punt – hoeft men alleen maar terug te rekenen van de 
eerste dag van de week drie volle dagen en drie volle nachten om bij het ogenblik 
van Zijn begrafenis te komen, en dat brengt ons op de avond van woensdag, de 14e 
Nissan, ofwel de dag waarop het Paasfeest werd gevierd. Dus lag Christus de hele 
donderdag, de hele vrijdag en de hele zaterdag in het graf en stond op nadat de drie 
dagen en drie nachten hun cyclus rond waren, en de eerste dag van de week 
aangebroken was. 
Waarom de periode van zijn verblijf in de graftombe drie dagen zou moeten zijn is 
vatbaar voor slechts één verklaring. Ten eerste was dat om de onberispelijke 
registratie van het Woord van God te bevestigen, en ten tweede om het feit aan te 
tonen dat in de verzoening de Godheid lichamelijk, als Vader, Zoon en Heilige Geest 
betrokken was.  
Maar we zijn bij lange niet zo geïnteresseerd in de theologische details als in het feit 
van Zijn opstanding, met zijn onbetaalbare zegeningen, en de belofte van het 
toekomstig leven en heerlijkheid. De bediening van Christus begon met de 
getuigenverklaring van de Vader God op de Godheid en Goddelijk Zoonschap van 
Jezus. “Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb”, en die bediening 
eindigde op het kruis, een volmaakt werk! Jezus had Zichzelf – door de eeuwige 
Geest – zonder vlek aan God geofferd. Hij had niet geaarzeld noch gefaald in de 
volmaakte vervulling van datgene wat aan Hem toevertrouwd was. De tweede Adam 
had de test ongedeerd doorlopen, Gods Nieuwe Mens had Zichzelf bewezen in staat 
te zijn een zondeloos leven te leven in de tempel van Zijn lichaam, en maakt dus 
Zichzelf gelijk aan God! Er was voor Jehova geen noodzaak om Zijn oorspronkelijke 
getuigenverklaring te veranderen. Hij zal nog steeds Zijn “welbehagen” hebben in 
Zijn gehoorzame Zoon. 
Dus de opstanding van Jezus Christus vanuit de dood was de bekronende getuigenis 
van God van de onbeperkte Godheid van Zijn Zoon, en het zegel van verzoening 
bewerkt door Zijn bloed! Het was Gods manier om de laatste vijand, de dood, te 
vernietigen. De opstanding van Jezus Christus bant voor eeuwig de somberheid en 
duisternis van de graftombe uit, en baadt het graf in de schittering van Zijn eigen 
heerlijkheid. Bij de aanwezigheid van de levengevende Geest van God, “schokten de 
wachters en werden als dode mensen”, werden de rotsen gespleten en het 
onzichtbare rijk van de dood werd geschud tot zijn diepste grondvesting, en het leven 
kwam uit de dood; het sterfelijke had het onsterfelijke aangenomen, de natuurlijke 
mens was een geestelijk mens geworden, het aardse was het hemelse geworden, en 
de dood werd verslonden door de overwinning! De prikkel en hopeloosheid was uit 
de dood weggenomen, er was een uitweg “uit” het graf, er was leven na de dood 
voor iedereen die dit zou willen geloven. 
De opstandingskracht bracht de geliefde Izaak terug in de armen van zijn vader 
Abraham, na de driedaagse dodenreis. De opstandingskracht droeg Israël door de 
Rode Zee. De driedaagse reis naar de woestijn en de verzegeling met het verbond 
van genezing. De opstandingskracht bracht hen door de Jordaan en vernietigde de 
poorten en muren van Jericho. De opstandingskracht in de profeet Jona bracht het 
berouw van de Ninevieten. De opstandingskracht bracht Christus terug uit de dood, 
en vernielden de poorten van het graf, en de opstandingskracht werd op de 
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Pinksterdag aan de Gemeente  geschonken. De opstandingskracht zal – in de doop 
met de Heilige Geest – Gods plan tot het toppunt van zijn volledige verlossing 
brengen in de volmaakte Gemeente. De opstandingskracht zal – aan het einde van 
de huidige tijdsindeling – uit het graf de rechtvaardige doden van alle tijden en 
eeuwen brengen, en de onsterfelijke pracht van het Koninkrijk van onze God op 
aarde openbaren. 
De dood van Christus was een vernietigende slag voor alle discipelen. Niet een van 
hen had op enigerlei wijze Zijn onderwijs hierover begrepen. Ze verwachtten niet dat 
Hij uit de dood zou opstaan. Het bezoek van de vrouwen aan de graftombe was 
alleen maar om kruiden te brengen waarmee ze Zijn lichaam nog beter zouden 
kunnen balsemen. Ze hadden niet verwacht dat de afschuwelijke stilte van de dood 
ooit verbroken zou worden. Hun hoop was verdwenen. Om de priesters van Israël 
tevreden te stellen werd het graf verzegeld met het zegel van Pilatus en een 
soldatenwacht werd erbij gezet om hun  angsten te sussen. Elke voorzorgsmaatregel 
werd genomen om te voorkomen dat het lichaam uit het graf weggenomen werd. De 
soldaten liepen een dag en een nacht op en neer. Er was niets ongewoons. De 
tweede dag en nacht was precies hetzelfde, er gebeurde niets. De derde dag liep 
langzaam ten einde toen plotseling! de engel van de Heer nederdaalde en de steen 
werd weggerold. In een oogwenk had het leven van de Geest het gekneusde lichaam 
van de Redder gevuld, en Hij stond op uit de dood en ging naar buiten in de tuin in 
geweldige en heerlijke vrede. 
Hij ademde eeuwig leven uit. Geen vijandigheid, geen angst, geen veroordeling, 
geen verwijten! Niets dan alleen maar het uitademen van deze fantastische 
volmaakte liefde. O, wat hield Hij veel van de wereld in deze eerste paar uren van 
eeuwig leven. Wat verlangde hij ernaar om het woord van Zijn opstanding aan Zijn 
geliefde discipelen mede te delen. De gestalte van een vrouw met gebogen hoofd en 
ogen vol tranen kwam het tuinpad op. Een vrouw die nog maar een korte tijd ervoor 
bezeten was door “zeven duivels”, een gevallen vrouw, een zondares van de ergste 
soort, maar nu was ze rein, en heilig en goed. Jezus stond in de schaduw van de 
rots, dicht bij de graftombe, toen Maria Magdalena naderbij kwam. Ze zag de lege 
graftombe, met de steen weggerold en stond buiten de grafkelder te wenen. In een 
ogenblik was Jezus dicht bij haar met haar naam op zijn lippen: “Maria!” Het nieuws 
van Zijn opstanding werd naar Zijn discipelen gebracht, die zonder meer dachten dat 
het “ijdele verhalen’ waren, maar zagen al snel dat de Heer inderdaad opgestaan 
was!  
De heerlijkheid van die opstanding is door de harten van duizenden miljoenen 
gegaan en velen hebben het geloofd. Ofschoon enkelen gezegd hebben dat er geen 
opstanding uit de dood was en ze de waarheid in de wind geslagen hadden, waren 
er ontelbare scharen heiligen die zijn kracht kennen, en die met het zegel verzegeld 
zijn. De Magdalena’s van de eeuwen hebben geloofd en zijn gered, terwijl 
tegenwoordig de ogen van de heiligen hemelwaarts kijken en wachten op de komst 
van de Heer. “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, 
en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, 
zullen eerst opstaan … zo dan, vertroost elkander met deze woorden”, 1 
Thessalonicenzen 4: 16,18). Dit zijn woorden van geweldige troost voor degenen die 
geliefden in de heerlijkheid hebben, die wachten op de openbaring en hereniging op 
die grote dag. Laten we oprecht zijn in het vertrouwen dat Hij ons gegeven heeft. 
Laten we het Evangelie geloven, en opgeheven worden door die gezegende en 
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levende hoop van de opstanding uit de dood, op de dag van onze Here Jezus 
Christus.     
 
 
 

De duizend jaar 
 
De duizend jaar van het tijdperk van het Koninkrijk is de zevende dag van de week 
des Heren, de sabbat van de Here onze God. Het is een inleiding tot de Nieuwe 
Hemel en de Nieuwe Aarde, waarin alle rechtvaardigheid van God zal wonen. Het is 
volledig gedetailleerd in de hoofdstukken die volgen. Lees het zorgvuldig! 
Het bereiken van de duizend jarige regering van Jezus Christus en Zijn Gemeente 
aan het einde van de huidige tijdsindeling, is de heimelijke hoop, en het verheven 
geestelijk streven van elk echt kind van God. Het is de beloning op de inspannende 
werken van de heiligen vandaag de dag, en zal de beloning zijn van een voltooid 
geloof. 
Het is de laatste duizend jaar-dag van de week van de tijd van de Heer, en de 
wezenlijke essentie van de gehele profetie van het Koninkrijk. Het is de zevende dag 
van de tijd, en de sabbat van de Here onze God. Het is de duizend jaar-dag van de 
volmaakte rust, (Hebreeën 4:7-11). Het is ook de duizend jaar van Openbaring 20:1-
2. Een tijdsindeling die gebonden is door de eerste opstanding van al Gods heilige 
doden aan het begin, en door de opstanding van alle onheilige doden, Gog en 
Magog bij het loslaten van satan voor de “korte periode” aan het einde. 
Het is inderdaad de periode van het Koninkrijk, waarin het Koninkrijk van God de 
gehele aarde bedekt, en de Here Jezus Christus als Koning der koningen, en Heer 
der heren letterlijk leeft en met Zijn volk regeert in de volheid van Zijn heerlijkheid 
over een geheel verloste aarde. Het is het tijdperk van de opstanding. “Vlees en 
bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven”, (1 Corinthiërs 15:50). Vlees en bloed 
zijn voor altijd uitgesloten van elke deelname aan de brandende helderheid en 
weergaloze heerlijkheid van de enig geboren Zoon van God. 
De duizend jaar van het tijdperk van het koninkrijk is die tijdsindeling waarbij aan het 
begin satan gebonden wordt! En het binden van satan is compleet en absoluut. Voor 
het volk van God wordt “een einde gemaakt aan de zonde” en “eeuwigdurende 
rechtvaardigheid binnengebracht”, de vloek wordt opgeheven samen met al zijn 
aanwezige gevolgen van ziekte, sterven en dood. Het tijdperk van het koninkrijk is 
een tijdperk zonder dood! 
Het millennium tijdperk is de dag van volkomen heerschappij en heerlijkheid van de 
Here Jezus Christus. Die dag van de Heer waarop van Zijn werk van volmaakte 
verlossing ten volle genoten zal worden! Het is het lang geleden geprofeteerde 
tijdperk waarin de “heiligen het koninkrijk bezitten”, (Daniël 7:18) in de onsterfelijke 
heerlijkheid van de opstanding uit de dood.  
In dat koninkrijk zal er geen vijand van Christus of zijn kruis gevonden worden! Het 
tijdperk van het koninkrijk van duizend jaar zal een tijdperk zijn zonder duivel, zonder 
zonde, zonder ziekte, zonder droefheid, zonder pijn en zonder dood, waar liefde, 
vreugde, vrede, heerlijkheid, schoonheid, heiligheid, lofprijzing, aanbidding, adoratie 
en eeuwige geestelijke extase gemeenschappelijk de overhand zullen hebben. De 
aarde als tuin van God zal bedekt zijn met de “Heerlijkheid van de Heer, zoals de 
wateren de bodem van de zee bedekken”, (Jesaja 11:9). De laatste Adam die over 
allen presideert, samen met de Gemeente, die Zijn lichaam is, “been van Zijn been, 
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en vlees van Zijn vlees”. Verdorvenheid maakt plaats voor onverdorvenheid! 
Sterfelijkheid maakt plaats voor onsterfelijkheid, en de dood wordt verzwolgen in de 
volmaakte overwinning op de dood en de opstanding van Jezus, de Zoon van God. 
“Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders”, 
(Mattheüs 13:43), en de zon zelf zal met een zevenvoudige sterkte schijnen. 
Met alle andere belangrijke profetieën uit de Bijbel, is deze profetie van de duizend 
jaar onderwerp geweest van omvangrijke misvattingen, en eeuwenlange 
vergissingen! Verkeerde interpretaties en foutieve toepassingen van deze profetie 
hebben geresulteerd in de onbeschrijfelijke verwarring, die onder het huidige 
christelijke geloof gevonden wordt! Een situatie van onzekerheid, hetgeen in veel 
gevallen een absolute barrière is voor het geloof, en tegelijkertijd een bron van 
verachting, voor de ongelovige. Interpretaties die op dezelfde manier valse hoop 
voorspiegelden aan zowel de Joden als de heidenen, een listige belofte die 
onmogelijk vervuld kan worden. 
Als de feitelijke toestanden van de aarde tijdens de duizend jaar van het tijdperk van 
het Koninkrijk ooit juist begrepen zijn, zal dat alleen zijn door een juist begrijpen van 
die reeks fantastische gebeurtenissen die aan deze prachtigste periode van alle 
profetische tijden voorafgaan en die erop volgen! Veel van de Schriftteksten die door 
de tegenwoordige Bijbelleraren gebruikt worden om de toestanden van de aarde 
tijdens de duizend jaar te bedekken, zijn helemaal niet van toepassing!, maar 
behoren tot de periode die voorafgaat aan het tijdperk van het Koninkrijk, ofwel aan 
de “korte periode” die onmiddellijk daarna volgt. Dus om een goed begrip te krijgen 
van die gebeurtenissen die tegelijkertijd een slotfase vormen van de zesduizend jaar 
die voorbij zullen zijn, en een beginfase zijn van het toekomstig Koninkrijkstaat – is 
het absoluut noodzakelijk om de exacte toestanden, die de aarde zullen beheersen 
tijdens die blije millennium tijd, juist te begrijpen.  
We hebben op dit moment geen verlangen om de heersende theorieën met 
betrekking tot de duizend jaar van de Schrift nogmaals uiteen te zetten. Ze worden 
over het algemeen aangenomen en bijna universeel onderwezen. We veroordelen 
niet de ideeën van godsvruchtige mensen die misleid zijn door de opeengestapelde 
tradities uit het verleden, noch maken we ze belachelijk. We wensen alleen maar de 
waarheid te vermelden zoals we geloven dat God die – in deze laatste dagen – in 
ons hart heeft geopenbaard. Want als deze waarheid ooit van geestelijk belang was 
voor de gemeente, dan is dat nu! Want de dageraad van het tijdperk van het 
Koninkrijk nadert! 
We leven nu in de slotjaren van deze – laatste bedeling van de tijd. Het jaar van onze 
Heer duizend negenhonderd en vijf en veertig, is het jaar vijfduizend negenhonderd 
en vijf en veertig! in het tijdperk van de wereld, want het tijdperk begon toen de 
eerste zonde Gods eerste man en vrouw in de hof van God aanraakte en 
bezoedelde, en de tijd zal eindigen als “een einde aan de zonde is gemaakt”, 
(Openbaring 10:6), en de Here Jezus Christus voor de Zijnen komt. 
Het is volkomen betrouwbaar dat er een vergissing van zeven jaar is in onze huidige 
chronologie, mogelijk van vier jaar, ofschoon enkelen veronderstellen dat het veel 
meer zou kunnen zijn. Laat het zijn zoals het is, als het vier jaar is, dan zijn we in het 
jaar vijfduizend negenhonderd en acht en veertig, waarbij twee en vijftig jaar overblijft 
om de volle goddelijke geopenbaarde aanvulling van de tijd van de mens van 
zesduizend jaar af te ronden. En naar waarheid kunnen we zeggen dat als de 
zesduizend jaar hun volle cyclus bereikt hebben de Here Jezus zeker zal komen! 
Hier kunnen we zeker van zijn, want de Bijbel zegt ons dit nadrukkelijk. En als er één 
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waarheid is die in staat is om dit vanuit een Bijbels standpunt boven een ander te 
bewijzen, is dit die waarheid!!  
De twee vorige bedelingen hebben elk een periode van tweeduizend jaar bedekt, en 
deze laatste zal precies dezelfde tijdslengte bedekken. We vermelden de “bedeling” 
louter als een brug die u in staat zal stellen om de eerder gemaakte uiteenzetting in 
dit hoofdstuk vollediger te begrijpen. De toestanden die tijdens het millennium 
tijdperk op de aarde zijn kunnen alleen volledig begrepen worden door een juiste 
kennis van die gebeurtenissen die eraan vooraf gaan. 
Het einde van het huidige tijdperk wordt in een draaikolk van krankzinnige terreur 
bereikt, en het begin van deze terreur is al in deze wereld, en zal zijn gemene en 
beestachtige voltooiing bereiken onder de regering van de mens der zonde, ofwel de 
antichrist. Van de antichrist wordt geopenbaard dat hij komt aan het begin van de tijd 
van de grote verdrukking, dat wil zeggen twee en veertig maanden, (Openbaring 
11:2), ofwel duizend tweehonderd en zestig dagen, (Openbaring 12:6; 11:3). Het 
wordt benadrukt in Openbaring 13:5. Lees elk Schriftvers zorgvuldig. 
De verschillende perioden, of liever dezelfde genoemde periode onder verschillende 
kopjes, en bedieningen zijn de laatste drie en een half jaar van het huidige tijdperk, 
en reikt tot het exacte moment van de tweede komst van de Here Jezus Christus. 
Het is de laatste helft van de zeventigste week van Daniël en brengt die profetie tot 
zijn hoogste vervulling! Het begin van deze periode van de verdrukking markeert het 
einde van het tijdperk van de Gemeente! Het brengt ook de “tijden der heidenen” tot 
een einde, (Lukas 21:24), en vormt het absolute einde van de profetieën die behoren 
bij de “Zeven tijden”, een profetie die waarschijnlijk vaker herhaald is dan elke andere 
“Tijd” profetie in onze Bijbel. 
De “tijden der heidenen” zullen niet ophouden zo lang als de boodschap van het 
Evangelie zo openlijk aan hen gepredikt wordt, en terwijl ze de kans hebben om de 
redding van de Here Jezus Christus te accepteren. Deze “tijden” zijn nog niet 
vervuld, want de heilige plaatsen van Jeruzalem zijn nog in handen en bezit van hun 
heidense eigenaren. De moskee van Omar vervuilt nog het terrein van de tempel! De 
inname van Jeruzalem door generaal Allenby in negentien zeventien bracht niet de 
“tijden der heiligen” tot hun vervulling, want Jeruzalem is tot nu toe “vertrapt”. 
Eigentijdse schrijvers van deze fantastische thema’s zijn het volkomen eens over de 
verschrikkingen van de tijd van de verdrukking. Voorbeelden van wat gaat komen 
kunnen vandaag de dag gezien worden in Rusland, Duitsland, Italië, Frankrijk, 
België, Nederland, Noorwegen, Denemarken, en in alle plaatsen waar het beest kan 
komen. Deze schrijvers zijn trouw geweest aan het Woord van God en aan het 
visioen over de vreselijke omstandigheden die nog komen en die hun geest geboeid 
hebben. Ze hebben met het geluid van een bazuin terechtgewezen en 
gewaarschuwd over de rampen die opdoemen, zoals donkere onaanlokkelijke 
wolken op de horizon van hun hemel. Toch vanwege de een of andere verborgen 
reden hebben ze niet het ontwerp van de Heer voor de rechtvaardiging van Zijn 
Woord begrepen, noch de geestelijke luister van Zijn werken in de vervolmaking van 
de Gemeente, (Efeziërs 5:25-32), in die dagen die onmiddellijk vooraf gaan aan de 
komst van de walgelijke antichrist. 
Maar het is veilig om te zeggen dat de werkingen van het “beest” de overhand 
hebben in de periode van de laatste drie en een half jaar, ongeacht de vorm die dit 
dan ook kan aannemen in de openbaring van een duivelse bovennatuurlijkheid, of in 
het besluit van “wereldse godslastering”. Moge de werkingen van de almachtige God 
van Jakob niet een zier achterblijven. Want de Geest van God heeft door Zijn Woord 
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gegarandeerd aangetoond dat de Nieuwe Schepping, verwekt in Zijn Christus, en 
gemanifesteerd als de leden van die Gemeente, die Zijn Lichaam is, geheel 
gerechtvaardigd zullen zijn, en gereinigd, en geheiligd tot de hoogste volmaaktheden 
van God in onsterfelijkheid, en in eeuwigdurend leven. 
Dus voordat de geïncarneerde duivel in de antichrist wordt geopenbaard, zal het 
werk van de Heer tot volheid komen! Want de Gemeente van Christus is 
gemanifesteerd in haar onsterfelijke volmaaktheden als de bruid van de Enig 
geboren Zoon van God. Verbonden met Hem in een heilig huwelijk, wordt ze de 
moeder van een volmaakt nakomelingschap, een gezelschap zonder zonde, welke 
onmiddellijk wordt “weggerukt naar God en Zijn troon”, (Openbaring 12:1-6), terwijl 
de bruid en moeder plotseling “weggedragen worden in de woestijn op de vleugels 
van een grote arend, waar ze door God gekoesterd en gevoed wordt voor de periode 
van duizend tweehonderd en zestig dagen”, (Openbaring 12). En daar wordt ze 
beschermd tegen de krachten van de slang, totdat de periode van de verdrukking 
over en voorbij is. 
De fout en zonde van de Gemeente vandaag de dag is dat ze niet haar 
wonderbaarlijke roeping waardeert, noch haar God begrijpt. Ze is nog niet in die 
geestelijke relatie gestapt, die alleen de openbaring van de waarheid kan brengen. 
Noch heeft ze begrepen dat door haar de laatste bediening van de Here Jezus 
Christus in Goddelijke volheid bewerkt, en de satan neergeworpen moet worden! 
Want het neerwerpen van satan en zijn binding en verzegeling in de afgrond voor 
duizend jaar is het werk van de Zoon van God samen met Zijn volmaakte en volledig 
verloste Gemeente, ofwel bruid, en is het laatste verheerlijkte werk van de 
verzoening van Jezus Christus, voorafgaand aan de vestiging van het Koninkrijk van 
God over de gehele aarde. 
Het is zeker dat er geen periode van het Koninkrijk kan zijn voordat satan uit de weg 
is, en de aarde geheel verlost is van de vloek! De aarde, als het fysieke heiligdom 
van God, het antitype van het “Allerheiligste” kan niet de woonplaats van de 
Allerhoogste worden, terwijl satan of de zonde blijft. Tijdens het millennium bedekt 
het Koninkrijk van God de gehele aarde, en van dat Koninkrijk zijn vlees en bloed 
met zijn inherente zonden voor eeuwig uitgesloten, (1 Corinthiërs 15:50). God heeft 
bestemd dat de aarde duizend jaar vrij van zonde zal zijn, en rein zoals Hij rein is. 
De hedendaagse prediking en onderwijs dat er in het tijdperk van het Koninkrijk van 
duizend jaar, zondaren en zonden, sterven en dood zullen zijn, vindt in de schrift 
geen fundament. Het is een wezenlijke vergissing! Een onderwijs dat uiteindelijk 
moet eindigen in de verdoemenis van de miljoenen die hun hoop op eeuwige redding 
baseren op de prediking van het Evangelie in de duizend jaar van de periode van het 
Koninkrijk. 
Er zijn twee bewerkingen noodzakelijk voor de wegwerking van de duivel en zijn 
gevallen engelen van de aarde. De eerste is het neerwerpen van satan uit de 
hemelen, (Openbaring 12:9-12). Dit “neerwerpen” vindt plaats aan het begin van de 
periode van de grote verdrukking van drie en een half jaar, en is de vervulling van de 
eerste profetie die ooit gemaakt is. Deze profetie werd door de Here God Zelf 
gemaakt, toen Hij voor de zondige inwoners van Eden stond en komt tot uitdrukking 
in Genesis 3:15. Daar wordt de belofte gedaan dat het zaad van de vrouw de kop 
van de slang zou vermorzelen, dit is verpletteren of verbrijzelen, terwijl de satan Zijn 
hiel moest kneuzen. Het kneuzen van de hiel van Christus vond plaats toen Hij aan 
het kruis op Golgotha stierf, terwijl het vermorzelen van de kop van de slang zal 
plaatsvinden aan het einde van het huidige evangelie tijdperk, en precies op het 
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moment dat de mannelijke Zoon zal worden “weggerukt” tot de troon van God, 
(Openbaring 12:5). De komst van de mannelijke Zoon in heerlijkheid bespoedigt de 
“oorlog in de hemel”, hetgeen resulteert in het uitwerpen van satan, die dan 
geopenbaard wordt in de komst van de antichrist, want de antichrist is satan 
geïncarneerd in de mens! 
De belangrijkheid van de uitwerping van satan kan niet overschat worden, want dat is 
het moment van de volmaakte overwinning van de Here Jezus Christus. Het is ook 
van groot belang voor de aarde, waarop hij geworpen wordt, want satan wordt dan 
geïncarneerd in de antichrist, en regeert over de wereld gedurende de periode van 
de grote verdrukking, met alle verschrikkingen van de demonische macht. De weeën 
van de hemelen zijn er onmiddellijk over uitgesproken, want deze “weeën” beginnen 
met de komst van de antichrist. Het uitwerpen van satan is een deel van de laatste 
bediening van de Gemeente en brengt haar reddingswerk op aarde tot een einde. 
Van nu af is de wereld zonder haar aanwezigheid, haar kracht en haar boodschap. 
Laat degenen die denken dat redding in het tijdperk van het koninkrijk de overhand 
zal hebben dit goed overdenken! De prediking van het Evangelie houdt op met de 
wegname van de Gemeente! 
Het grote “wonder” van Openbaring 12: “Een vrouw, bekleed met de zon, heeft de 
maan onder haar voeten, en is gekroond met een kroon van twaalf sterren”. Dit is de 
volmaakte Gemeente van God en de onsterfelijke bruid van de Verheerlijkte Zoon 
van God, Jezus; een Gemeente, een bruid, bekleed met alle kracht en pracht van de 
Godheid lichamelijk, want de zon symboliseert de Vader, de maan symboliseert de 
Zoon, ten tijde dat hij in bloed veranderde, terwijl de twaalf sterren de Heilige Geest 
symboliseren in de twaalf apostelen van de laatste dagen, die de Gemeente door de 
hachelijke, maar toch wonderbaarlijke tijden leiden, die onmiddellijk voorafgaan aan 
de komst van de antichrist, en de vestiging van de grote verdrukking van drie en een 
half jaar. 
Als de gemeente wordt weggenomen aan het begin van de periode van de 
verdrukking, dan houdt de prediking van het evangelie op, voor zover het de aardse 
bediening betreft. Het is slechts nog eenmaal vermeld, en dat, terwijl de 
verschrikkingen van de verdrukking vastgesteld worden in de vernietiging en 
afslachting van diegenen die de Bruiloft van het Lam misten, (Mattheüs 25:1-13), en 
die achtergelaten werden om de buitenste duisternis van die angstige tijd van de 
verdrukking te verdragen. Dit is de groep “dwaze maagden”, en de overigen van het 
zaad van de vrouw, allen die sterven door het zwaard van de antichrist, (Openbaring 
13:7), in de eerste dagen van zijn regering. Aan dit toegewijd – maar zich 
vergissende gezelschap – wordt van de hemel een machtige engel gezonden met 
het “eeuwigdurend evangelie”  om tot diegenen te preken die nog op aarde wonen.  
De engel vliegt in het midden van de hemel, want het zal voor elk levend wezen 
onmogelijk zijn om op aarde het evangelie te prediken tijdens de grote verdrukking. 
Deze machtige engel moedigt de niet in extase geraakte heiligen aan om standvastig 
te zijn in hun geloof, (Openbaring 14:6-7), en om hun geloof te verzegelen met hun 
eigen bloed. Dit doen ze, ze komen uit de grote verdrukking en hebben hun klederen 
gewassen en maken ze wit in het bloed van het Lam, (Openbaring 7:14). Deze 
prekende engel is niemand anders dan de Here Jezus Christus Zelf. In een laatste 
wonderbaarlijke poging om de mensen op aarde te redden. Hij vliegt Zijn machtige 
weg over de wereld. Naar de verblijfplaatsen van zonden en heidendom. Zijn stem, 
zoals die van een trompet, dringt door in een laatste hartverscheurende roep om de 
komende toorn, en de uitstorting van de oordelen van God te ontvluchten. De Here 
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Jezus Christus, het Hoofd van de Gemeente, de Zoon van de levende God, geeft de 
laatste uitnodiging voor de bruiloftsmaal van het Lam. 
De godslasterende menigte, die beneden wacht om genummerd, genaamd of 
gemerkt te worden met het grote zegel van de antichrist, wordt een laatste 
wonderbaarlijke genadige mogelijkheid gegeven om in de schuilplaats van God te 
komen, waarvan we geloven dat velen dat zullen doen, en voor zijn Naam sterven! O 
de lang verdragende barmhartigheid van God! Zelfs tot de laatste momenten is de 
Redder bereid om te vergeven en om iedereen die berouw zal hebben te ontvangen 
in de eeuwigdurende woningen. Na deze laatste oproep zullen alle gelovigen over de 
gehele aarde sneuvelen door het zwaard van de antichrist, en “allen, die op de aarde 
wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek 
des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld”, (Openbaring 
13:8). Degenen die verder leven, doen dit, omdat ze het getal, de naam of het 
merkteken van het beest hebben aangenomen. 
In de hoofden van dat beest zijn alle namen van godslastering geschreven en een 
ieder, die deze naam aanneemt, krijgt nooit vergiffenis, noch in deze wereld, noch in 
de wereld die komt. Dus stap voor stap worden de aardse toestanden tijdens de 
grote verdrukking met Goddelijke helderheid voor de ogen van de gelovige 
ontvouwd, totdat iedereen kan zien dat onder de regering van de antichrist de hele 
wereld ontdaan zal worden van de getuigenis van het evangelie. Geen stem van 
God, behalve die van de twee getuigen, zal over de gehele wereld gehoord worden, 
en hun getuigenverklaring brengt geen boodschap van hoop aan de menigten 
heidenen. Want ze hebben alleen een boodschap bij zich voor Israël en het 
Jodendom. 
Dus het einde van de huidige tijdsindeling wordt bereikt in een gekke maalstroom 
van godslasterende verwarring; een wereld die de onvergeeflijke zonde gepleegd 
heeft!! Het is de werelds laatste afwijzing van de Redder van de mensen. Van nu af 
blijft er niets anders over dan de zekere oordelen van God, die gereed zijn om 
uitgestort te worden op diegenen die het getal, de naam of het merkteken van het 
antichristelijke beest aannemen. 
Armageddon wordt voorbereid, en het gevogelte des hemels is uitgenodigd voor de 
avondmaaltijd van de grote God, (Openbaring 19:17), en zo eindigt het grote en 
angstige drama van de zondige, onverloste mensheid. Te trots om God te zoeken of 
om zichzelf te vernederen in het belijden van de zonde. Intelligent tot de hoogste 
graad in wereldse wijsheid, maar weigerend om de nederige weg van het kruis van 
Christus te leren, komen ze tot hun afschuwelijke verdoemenis, en sterven als de 
brandende helderheid van de komst van de Heer wordt geopenbaard, (2 
Thessalonicenzen 1:7-10). 
Bij de tweede komst van de Here Jezus Christus moet de aarde helemaal gereinigd 
zijn van alles wat bij satan en zonde hoort. Als we ons de brandende heerlijkheid van 
de aanwezigheid van God realiseren, en dat Hij een “verterend vuur’ is, (Hebreeën 
12:29), en Zijn intense haat voor zonde en onreinheid, is het moeilijk om te begrijpen 
waarom de mensen (in hun interpretaties van de Schrift) wensen om dit te laten 
voortduren en het mee te sleuren in het millennium tijdperk! 
Het eerste hoofdstuk van twee Thessalonicenzen openbaart de exacte voorwaarden 
die zullen gelden bij de tweede komst van de Heer, met betrekking tot zondaars: 
“dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, 
en van de heerlijkheid Zijner sterkte”, (2 Thessalonicenzen 1:9). Geen vlees zal de 
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eeuwigheid ingaan in de aanwezigheid van God, want “vlees en bloed kunnen het 
Koninkrijk Gods niet beërven”, (1 Corinthiërs 15:50). 
Dus is het uitwerpen van satan, hoe belangrijk en machtig dat werk ook is, slechts de 
inleiding tot een grotere en verder reikende werking van de Geest, die deskundig is 
in het binden! Het neerwerpen van satan wordt aan het begin van de grote 
verdrukking bewerkt! De binding van satan aan het einde ervan! En wie zal de 
onbetwistbaarheid van die satanische verduistering onderschatten! of de volledigheid 
van zijn eliminatie van “alle dingen” zowel in de hemel als op aarde. De binding van 
satan brengt alle ellendigheid en gevolgen van de zonde tot een volledige stilstand. 
Satan is gebonden! en de aarde is verlost van zijn  regering en heerschappij. 
Voor de komst van satan en de zonde in de Hof van God, verheugde de hele aarde 
zich in zondeloze heerlijkheid. Als satan gebonden is zal het weer opnieuw zijn 
zondeloze staat krijgen, op het nog zekerder fundament van het volbrachte werk van 
de verzoening van Jezus Christus – om nooit meer te zondigen! Want het 
verlossingswerk in het kostbaar bloed van Christus laat geen verdere mogelijkheid 
om te zondigen over! 
De zonde van onze eerste voorvaderen, bracht de betekenis van de dood als Gods 
straf, zoals het beschreven staat: “De ziel die zondigt zal sterven”, dus is de dood het 
directe gevolg van de zonde, en een voorrecht van de duivel! want aan hem was de 
oplegging van de straf verbonden, en aan satan werd gegeven het “geweld des 
doods”, (Hebreeën 2:14). Als de satan gebonden is, is de dood van de aarde 
uitgeschakeld. Als er geen duivel is, kan er zeker geen dood zijn! En als er geen 
dood is, kan er ook geen ziekte of verdriet zijn. Alle tranen zijn weggeveegd en de 
duizend jaar van het tijdperk van het Koninkrijk is een periode zonder sterfte en 
zonder verdriet. 
Als dit waar is, hoe kan het dan zijn dat enkelen onder ons nog steeds beweren dat 
de dood, met al zijn bezoedeling en verdorvenheid een deel zullen zijn van Gods 
koninkrijk tijdens de duizend jaar van Zijn aardse regering? Ik moet er niet aan 
denken! Dat de Here ons van dit monster verlost! De bleekheid van de vernietigende 
dood in het Koninkrijk van God? De bochtige treurige begrafenis stoet op de straten 
der heerlijkheid? De askleurige getuigenis van ziekte tot de dood? Het gekreun van 
de hijgende stervende menigte? 
Moeten we deze vloek dragen, deze bezoedeling en schimmel, deze boete en straf, 
dit treurig leger van wenende en diepbedroefde enkelingen? Moeten we dat?!! Nee 
mijn vrienden, dit is niet de begeleiding van het verlossingswerk van de Here Jezus 
Christus, noch de belofte van Zijn regering in het Koninkrijk. Als satan voor duizend 
jaar gebonden wordt, in de afgrond gezonken, en verzegeld met het zegel van de 
verzoening van Christus, zullen de aarde en zijn verloste mensen voor altijd vrij zijn.  
 
 
 

Hemelse verschijnselen 
 
Er zijn veel fasen van Bijbelse waarheid, die vast en zeker de voorafgaande 
premissen versterken. Hieronder zijn die profetieën die betrekking hebben op de 
beloofde verschijnselen onder de hemellichamen, die de bewegingen van onze eigen 
planeet, de aarde, omgeven en regeren. Alle profeten hebben deze geschapen 
dingen in een symbolische betekenis gebruikt, die onmiddellijk voorafgaat aan de 
vervolmaking van de Gemeente – de tweede komst van de Heer – en de vestiging 
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van Zijn millennium koninkrijk, dat er “Tekenen zullen zijn in de zon, de maan en de 
sterren”, (Joël 2:10; 3:15; Mattheüs 24:29-30). Dus in de volmaakte Gemeente zien 
we de “Vrouw  bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren”, (Openbaring 12:1). 
Een bekleding, symbolisch in de diepste betekenis van de kracht van de 
Aanwezigheid van de Volheid van de Godheid lichamelijk in de laatste bedieningen 
van de Gemeente. Er is ook beloofd dat in dezelfde periode de zon en de maan 
zullen verduisteren, en de sterren zullen hun licht niet geven; dat de maan in bloed 
veranderd zal worden en dat de sterren van de hemel zullen vallen. Deze 
hemellichamen zijn altijd geïdentificeerd geweest met de bestemmingen van Israël, 
en met het einde der tijden, in zowel werkelijke betekenis (Jozua 10:12) als in 
symbolische betekenis (Openbaring 12:1). En ze worden op deze manier gebruikt als 
“zondaars verdelgd zullen worden” van de aarde, (Jesaja 13:9-13). Psalm 104 
spreekt ook over de komst van het Koninkrijk van God over de gehele aarde, als de 
zondaars van de aarde verdaan zullen worden en de goddelozen niet meer zullen 
zijn (vers 35). 
Het foutieve idee van de mensen met betrekking tot het millennium tijdperk is 
gekomen omdat ze boeken gevolgd hebben in plaats van de Bijbel. Ze hebben naar 
de mens geluisterd en niet naar God. Want hoe kunnen mensen denken dat de 
heerlijkheden van het tijdperk van het Koninkrijk verduisterd zouden kunnen worden 
door de aanwezigheid van zonde en de vloek. Dit is meer dan we kunnen 
vermoeden. Over het algemeen gesproken is dit omdat de mens een tweede kans 
wil!, en verlangt dat het Evangelie aan hen gepredikt wordt in een tijdperk waarin er 
geen zonde is! Zo dat de heerlijkheden van de verlossing voor iedereen zeker 
gemaakt kan worden zonder rekening te houden met berouw en geloof! Maar mijn 
vrienden, er zal geen Evangelie gepredikt worden in het tijdperk van het Koninkrijk. 
Als dat wel zou zijn, dan zou dat een aparte getuigenis zijn, en wel dat de Godheid 
lichamelijk, welke insluit de gezegende Heilige Geest, niet in staat zou zijn om 
redding te brengen aan iedereen die zou willen geloven, terwijl de duivel toch nog 
ongebonden was!, hetgeen een wezenlijke leugen is, evenals een belediging voor 
God. 
Want terwijl satan op het toppunt staat van zijn macht in de wereld, wordt hij 
neergeworpen door de krachten en verdiensten van de verzoening van het kostbare 
bloed van Jezus, en precies op hetzelfde moment van zijn volstrekte 
opperheerschappij als “god van deze wereld” wordt hij gebonden en verzegeld in de 
afgrond! Aan het begin van de periode van de verdrukking wordt hij verslagen en 
door Jezus Christus en zijn Gemeente uit de hemelen geworpen, (Openbaring 12:7-
12). Aan het einde van dezelfde periode wordt hij (satan) door dezelfde krachten en 
lichamen gebonden en verzegeld in de afgrond, (Openbaring 20:1-7 ) voor duizend 
jaar. 
De opstandingen die de duizend jaar van het tijdperk van het Koninkrijk verbinden 
zijn een ander bewijs dat zonden en zondaren geen deel op aarde zullen hebben 
tijdens de heerlijke regering van het millennium, want allen die toegelaten worden om 
die periode te bereiken, moeten de opstandingskracht en de onsterfelijkheid 
verkrijgen, door de dood en opstanding van de Here Jezus Christus. Het millennium 
tijdperk is een periode van onsterfelijke onsterfelijkheid en onkreukbaarheid. Het is 
het tijdperk van het koninkrijk van God over de gehele aarde, en “vlees en bloed 
kunnen het koninkrijk Gods niet beërven”, (1 Corinthiërs 15:50). 
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De eerste opstanding vindt plaats aan het begin van de duizend jaar, hetgeen het 
moment is van de vestiging van het Koninkrijk. Op hetzelfde ogenblik wordt de 
onsterfelijke gemeente van God “opgenomen”, samen met de opgestane heilige 
doden, om de “Heer in de lucht” te ontmoeten, als Hij “met een roep” nederdaalt uit 
de hemelen, en zij na de ontmoeting en begroeting terugkeren naar de inwijding van 
het koninkrijk van God over de gehele aarde. Vlees en Geest kunnen niet samen 
wonen, want ze zijn tegengesteld aan elkaar, (Romeinen 8). 
De oorzaak van alle zonde en disharmonie tussen Gods heiligen is vanwege de 
vermenging van vlees en geest. Hetgeen uit het vlees geboren is, is vlees! Hetgeen 
uit de Geest geboren is, is Geest! Vlees en Geest hebben geen overeenkomsten! Als 
mensen in het vlees zouden kunnen overgaan in het millennium tijdperk en wonen 
met Gods opgestane en volledig verloste mensen, dan had Jezus Christus nooit de 
aarde hoeven te verlaten na Zijn opstanding! Maar verdorvenheid kan nooit met 
onverdorvenheid wonen, en sterfelijke mensen zullen nooit kunnen wonen met de 
onsterfelijken, want vlees en bloed zijn voor eeuwig uitgesloten van het binnenkomen 
in het koninkrijk. “Nu zeg ik dit broeders, dat vlees en bloed niet het Koninkrijk van 
God kunnen beërven, noch kan verdorvenheid onverdorvenheid beërven. Zie ik laat 
u een geheimenis zien, we zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal 
veranderd worden, in een ogenblik, tijdens het knipperen van het oog”. Dus als het 
zelfs voor de heiligen een volstrekte noodzaak is om door de verheerlijkte overgang 
te gaan van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid, waar zullen de goddelozen en de 
zondaren verschijnen, in die wonderbaarlijke Regering van de Here Jezus Christus 
gedurende de duizend jaar op de aarde? 
Een van de vragen die het vaakst gesteld wordt aan de schrijver met betrekking tot 
deze heerlijke periode van de millennium vrede is: “als er geen zondaren op de 
aarde zijn tijdens het millennium tijdperk, over wie zal Jezus Christus en zijn 
gemeente dan regeren?” Het is een terechte vraag! Het antwoord is in het kort: Ze 
zullen regeren over die omvangrijke menigte van Gods gelovigen, die gestorven zijn 
in de hoop op de Messias van God: “deze stierven allemaal in het geloof”. 
Want in elk werelds tijdperk hebben miljoenen en miljoenen mensen van de Here 
God gehouden en stierven voor Hem in de hoop op de opstanding uit de dood, en in 
de hoop op een erfenis van een betere wereld. In deze hoop zullen ze niet 
teleurgesteld worden! Want in het verlossingsplan heeft onze God een 
voorzorgsmaatregel getroffen voor de opstanding van alle mensen, zowel goede als 
slechte. De opstanding van de rechtvaardige dode vindt plaats in de eerste 
opstanding aan het begin van de duizend jaar, en dit gezelschap zal – volgens de 
Schrift – zo talloos zijn als de “sterren des hemels, en als het zand, dat aan den 
oever der zee is”, (Hebreeën 11:12). “Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want 
de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. Zo dan 
broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije”, (Galaten 4:30-31). 
Dus de eerste opstanding staat gepland aan het einde van de huidige tijdsindeling. 
Moge al Gods rechtvaardigen deel hebben aan de tweede komst van de Here Jezus 
Christus, en binnengaan in de volheid van hun erfenis in de heerlijkheid van het 
Koninkrijk van God. In dit fantastische gezelschap heb je de met bloed gekochte 
mensen die de aarde zullen bewonen gedurende de duizend jaar van vrede, en over 
wie Christus en Zijn bruid zullen regeren! 
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De dagen van Noach 
 
Onder de vele profetische bewijzen van het Woord van God, die de gebeurtenissen 
van de Laatste Dagen aanduiden, zijn de dagen van Noach het meest vruchtbaar, 
want de oordelen van de dag van Noach zijn toe aan een geweldige herhaling in de 
dagen die het einde van de huidige tijdsindeling tekenen. Niet dat de wereld ooit nog 
vernietigd zal worden door water, want in zijn laatste oordeel, wordt dit gereserveerd 
voor vuur, maar in de algemene kenmerken van dat universele oordeel. 
Want het is aan de bijbelleerling wel bekend dat Jezus de registratie van Genesis zes 
volledig ondersteunde, in zijn verklaring van die zondvloed, hetgeen resulteerde in de 
complete vernietiging van alle goddeloze mensen, en een einde maakte aan al het 
onheilig vlees.  
Er zijn twee Bijbelse getallen die gebruikt worden in het tot stand brengen van het 
gewenste resultaat. Een is het getal van de “Veertig dagen en veertig nachten”. Het 
andere is het veelbetekenende getal van de “Honderd en twintig”. Het eerste getal 
wordt gebruikt in verband met het element, of het werktuig, dat gebruikt werd om de 
geprofeteerde vernietiging tot stand te brengen, en dat is water, ofwel regen. Want 
dit was een bovennatuurlijke uitstorting van water gedurende veertig dagen en 
veertig nachten. De grondslagen van de grote diepte moesten opengebroken 
worden; de vensters van de hemel moesten geopend worden en de stroom van 
wateren moest gedurende een periode van vijf maanden, ofwel honderd en vijftig 
dagen! heersen over de toppen van de hoogste bergen, totdat “alle vlees” geheel 
vernietigd was.  
Het getal “veertig” in de Schrift is altijd veelbetekenend voor het “Einde van alle 
vlees”, en dat geldt ook voor het gebruikte werktuig, hetgeen de regen is. Want 
behalve een passend teken van dit belangrijke getal in de profetie, zal het dienen om 
voor altijd indruk te maken op ons hart. Veertig dagen en nachten regen en dan het 
einde van alle vlees! Veertig dagen en nachten was Mozes op de berg van God om 
de wet te ontvangen. Veertig dagen en nachten was Mozes voor de tweede keer in 
de aanwezigheid van God, zonder voedsel of water, tachtig dagen totaal. 
Veertig dagen en nachten was Elia op de berg Horeb, net voordat hij met 
strijdwagens van vuur in de hemel werd opgenomen. Veertig dagen van genade 
werden aan de Ninevieten gegeven nadat Jona begraven was geweest in de 
inwendige delen van de vis, en daarna opgestaan, zodat hij aan hen het Evangelie 
tot bekering kon prediken. Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn, 
verzocht door de duivel, en veertig dagen en nachten was Hij met Zijn discipelen na 
zijn opstanding uit de dood. In elk van deze gevallen wordt het “einde van het vlees” 
opgeschreven, en dit geldt vooral voor het laatst genoemde geval. Want Jezus 
Christus werd in de hemel opgenomen voor de ogen van vijfhonderd broeders, waar 
Hij van de Vader de Heilige Geest der belofte ontving, en stortte onmiddellijk daarna 
de Heilige Geest uit op de wachtende Gemeente beneden. Het was de gave van de 
Geest als de “Vroege regen”, want het is niet nodig dat men de voorstelling uitlegt om 
te weten dat van de twee uitstortingen van de Heilige Geest in de laatste tijdsindeling 
gesproken wordt als van de “Vroege en de Spade regen”, (Jacobus 5:7), en dat in 
geestelijke betekenis te zien, precies hetzelfde einde werd verkregen op een 
wonderbaarlijke andere manier. Met andere woorden: er werd een einde gemaakt 
aan het leven dat louter vlees was door de wonderlijke uitstorting van de Heilige 
Geest op het lichaam van hun vlees. 



180 

 

In die machtige doop met Pinksteren werd de menselijke natuur van de honderd en 
twintig (en hier is dat tweede getal) geheel ondergedompeld onder de stortvloed van 
de “Vroege Regen”. De oude natuur ligt slapend en dood als de Heilige Geest door 
hen de prachtige werken van God verkondigt en hen leidt in het stichten van de 
Gemeente, en de heerlijke boodschap van Jezus Christus over de geestelijke 
zegening van de wereld. 
Wat waar was over de stortvloed van de Heilige Geest is zeer nadrukkelijk waar over 
deze late uitstorting. Want op een natuurlijke wijze was de “spade regen” van het 
seizoen in het land Kanaän veel overvloediger en rijkelijker dan de “vroege regen”, 
en dit was symbolisch voor het feit dat de uitstorting van de Heilige Geest in de 
laatste dagen van deze huidige tijdsindeling, een veel grotere en fantastischer 
manifestatie van Gods kracht zal zijn, dan de “Vroege Regen” was op die eerste 
belangrijke Pinksterdag! 
Tegenwoordig hebben we de eerste druppels van die “Spade”  geestelijke stroom die 
uiteindelijk over de gehele aarde zal stromen met de “Kennis van de heerlijkheid van 
de Heer”. De grootste uitstorting van de Heilige Geest, die ooit gegeven wordt, komt 
er nu aan! Het is nog toekomst!! 
In elke profetie over de eindtijd die in het Woord van God gegeven is, worden deze 
laatste dagen gezien als een climax van alle goddelijke werkingen van de Geest in 
de vervolmaking van de Gemeente, en de bruiloft van het Lam. Dus de laatste 
openbaring van de Heilige Geest op aarde, heeft tot doel om een “einde te maken 
aan alle vlees”. Ten eerste in de volmaakte Gemeente, die aan Jezus Christus 
voorgesteld wordt als Zijn bruid. Een heerlijke Gemeente zonder vlek of rimpel, of 
zoiets, en ten tweede en laatste, het oordeel en de totale vernietiging van die 
godslasterende menigte, die het getal, de naam of het merkteken van het beest 
aangenomen hebben en voor wie er geen vergeving is, noch in deze wereld, noch in 
de volgende. 
De grote en universele omvang waartoe deze godslastering zal reiken staat geheel 
geregistreerd in Openbaring 13, want in dit hoofdstuk wordt duidelijk de wereldwijde 
overheersing van de verdoemde antichrist aangetoond, wiens allerhoogste werk het 
is om het getal en de naam van de Godheid – de Here Jezus Christus – als de 
Verlosser van de mensheid van de aarde uit te bannen, en te vervangen door zijn 
eigen getal en naam, als de “god van deze wereld” en de enige heerser van volkeren 
en mensen. 
Het tweede getal dat we genoemd hebben draagt dezelfde basisleer als die van de 
veertig dagen en de veertig nachten. Hierover werd door God gesproken tegen 
Noach met betrekking tot het genade tijdperk verleend aan de anti-deluvianen 
voordat de dreigende oordelen vielen. “Toen zeide de HEERE: Mijn geest zal niet in 
eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn 
honderd en twintig jaren”, (Genesis 6:3); dat wil zeggen: vanaf de tijd dat God aan 
Noach verscheen met de boodschap van het oordeel, waren er honderd en twintig 
jaar om in te grijpen, in welke tijd Noach de rechtvaardigheid en de genade van de 
Heer moest prediken, (2 Petrus 2:5), terwijl hij tegelijkertijd de Ark moest bouwen 
volgens het patroon dat hem verschaft was. 
Aan het einde van de honderd en twintig jaar moest het einde van alle vlees komen 
door de overweldigende zondvloed, alleen zij die door geloof de Ark binnen waren 
gekomen werden gered. Dus weer hebben we als fundamenteel onderwijs van dit 
wonderbaarlijke getal “Het einde van alle vlees” en deze boodschap werd gegeven 
door de Here God Zelf. In de dagen van Noach werd dit letterlijk vervuld door die 
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vloed van wateren, die heerste over de toppen van de hoogste bergen gedurende 
een periode van honderd en vijftig dagen. Dit was de waterdoop van een wereld!! 
De tweede vermelding van ditzelfde getal in profetische betekenis was in het geval 
van Mozes, de dienstknecht van God. Want Mozes werd honderd en twintig jaar en 
aan het einde van die periode stierf hij, en God begroef hem. Nadat drie dagen en 
drie nachten waren verstreken, werd hij opgewekt door de autoriteit van de 
Archangel Michaël – de Engel der opwekking – welke is Christus, (Judas 9)., en hij 
werd opgenomen in de hemelen in de heerlijkheid van God. Van deze heerlijke 
wereld van God daalde Mozes af naar de berg van de gedaanteverandering, en 
sprak daar met Jezus Christus met betrekking tot Zijn dood, die Hij zou moeten 
volbrengen in Jeruzalem, (Lukas 9:28-31). En dit, merkt u het op, nadat Mozes in de 
heerlijkheid geleefd had gedurende ongeveer veertien honderd jaar! 
Zo was de dood van Mozes alleen een einde van zijn leven in het vlees, op de leeftijd 
van honderd en twintig jaar, en brengt ons precies dezelfde gedachte en onderwijs 
over met betrekking tot de vorige honderd en twintig jaar die door God gegeven werd 
in de dagen van Noach, dat wil zeggen: Het einde van alle vlees! 
Als we ons nogmaals richten naar het geïnspireerde Woord van de Heer, dan komen 
we bij de derde openbaring van dezelfde wonderbaarlijke waarheid, bij de inwijding 
van de tempel, die Salomo gebouwd had. Bij deze inwijdingsdienst waren er honderd 
en twintig trompettisten die de stoot bliezen om de inwijding van deze meest heilige 
plaats te kenmerken. 
Er is geschreven dat honderd en twintig trompettisten bliezen alsof het één klank 
was. We hebben dat de eenheid van deze musici in het geluid van de trompetten 
benadrukt, omdat hierin de waarheid gelokaliseerd is, die we tevoorschijn willen 
halen in verband met het huidige thema. Want het is wel bekend dat het voor de 
mens onmogelijk is met honderd en twintig musici, (2 Kronieken 5:12-13), honderd 
en twintig trompetten te blazen en de toon op precies hetzelfde moment te beginnen, 
of op precies hetzelfde ogenblik het geluid te doen ophouden! Hierin ligt de 
geestelijke aanwezigheid, dat bovennatuurlijk element dat alleen van God komt! 
Want de Geest van de Here God maakte in deze trompettisten één geluid.  
Het was een harmonie van de hemel. Het kwam van de troon van God. Het ging 
boven de kracht van de mens uit om deze eenheid tot stand te brengen. Het kwam 
binnen in het rijk van de gezegende Heilige Geest. Het was een profetisch 
voorafschaduwing van de inwijding van die grotere tempel, die gevuld was met de 
aanwezigheid van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Het was een einde van het 
vlees, en de bewerking van God door de kracht van Zijn Heilige Geest. 
Als we bij de vierde werking van deze gezegende waarheid komen, ontdekken we 
precies dezelfde fundamentele waarheid. In Handelingen hoofdstuk 1 is dit profetisch 
getal voor de eerste keer in het Nieuwe Testament vermeld, (Handelingen 1:15). Er 
waren honderd en twintig discipelen van de Heer aan het wachten op de belofte van 
de Vader. Ze waren de bevoorrechte leden van die Gemeente die het Lichaam van 
Christus was. Ze zouden nu ingewijd worden als de Tempel van de Levende God op 
aarde. Zijn woonplaats. Gods permanente woning! De Tempel van de Heilige Geest. 
Ze waren eenparig! Toen kwam plotseling een geluid uit de hemel als van een 
geweldig ruisende wind. Het vulde de gehele plaats waar zij zaten, en ze werden 
allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te spreken, 
zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Ze maakten één geluid. Ze spraken allemaal 
met andere talen. Een wonderbaarlijke bewerking van de Heilige Geest. Het was een 
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einde van het vlees. De oude natuur was dood. Ze waren – in de doop met de 
Heilige Geest – opgestaan met Christus! 
Hun taal was een wonder van God, en hun boodschap was een openbaring van de 
volkomen Godheid van de Here Jezus Christus. Ze waren de spreekbuis van God 
geworden! Het vlees was gestorven met Christus, vernietigd in de uitstorting van die 
geestelijke stroom, en de Geest werd hun leven vanwege hun geloof in Jezus. Het 
nieuwe schepsel was gezalfd geworden, zodat ze “bedieners van de Geest” konden 
worden. Het einde van de natuurlijke bewerkingen in het heiligdom was gekomen en 
het tijdperk van de Heilige Geest was aangebroken. 
Zo was er  in de Tempel van Salomo een eerste inwijdingsdienst, waarbij het vuur 
van de Heilige Geest viel, en waarvoor de priesters niet konden staan om te 
bedienen. Vierhonderd jaar later werd die tempel volledig vernietigd door de legers 
van Babylon, maar werd weldra onder de leiding van de Heilige Geest herbouwd en 
weer opgedragen zonder de ark van Zijn Aanwezigheid daar, en gingen hier dus mee 
door totdat de Messias kwam! 
Als we in een antitypische betekenis spreken heeft hetzelfde gegolden voor die 
grotere tempel van het Lichaam van Christus. Want die was ingewijd door de Heilige 
Geest op de Pinksterdag, en bekleed met de gehele bediening van Jezus. Zoals de 
mantel van Elia op Elisa viel, zo viel de mantel van Christus op Zijn Gemeente. Maar 
na twee of drie eeuwen was de gave van de Heilige Geest verloren, en de gemeente 
werd gestort in de “donkere eeuwen” van de huidige tijdsindeling. Onder deze laatste 
uitstorting van de Heilige Geest wordt de gemeente opnieuw toegewijd door dezelfde 
Heilige Geest; opnieuw gezalfd door dezelfde Heer, en zal doorgaan in steeds 
toenemende kracht en heerlijkheid totdat de gezegende Christus terugkomt! Moge 
God in Zijn genade ons bewaren voor die dag. 
We hebben deze verhandeling gevoerd over vierduizend vijfhonderd jaar van de 
Bijbelse tijd! Het is ook erg interessant om te weten dat de chronologie van de Bijbel 
de geaccepteerde chronologie van de menselijke geschiedenis is, en dat de 
chronologie van onze tijd strikt die van de bijbel is! We brengen het in deze fase van 
het onderwijs omdat ons uiteindelijk bewijs met betrekking tot de betekenis van dit 
profetisch getal in de Bijbel, te maken heeft met chronologie en tijd. En we kunnen 
zeggen dat deze getuigenverklaring verreweg het meest afdoende is van alles wat 
we tot nog toe hebben voorgelegd, en afgerond, want deze interpretatie en 
openbaring heeft zijn hoogtepunt bereikt met een verwonderlijke en 
verbazingwekkende nauwkeurigheid! Want het is een welbekend Bijbels feit dat tijd, 
voor zover de werkingen van de mens gaan, een periode bedekken van precies 
zesduizend jaar. Zes dagen van de week van de Heer. Het is ook waar dat de 
algehele uitwerking van het verlossingsplan van God precies dezelfde tijdsindeling 
bedekt. Zesduizend jaardagen van de Heer! Aan het einde van deze tijdsindeling zal 
de Here Jezus Christus komen, en zal verder niet dralen! Hij zal niet langer wachten, 
want dit is het vastgestelde moment van zijn komst! Het is de voltooiing van het 
Jubeljaar!! 
De tijd is door de Geest van God verdeeld in drie grote tijdsindelingen van elk 
tweeduizend jaar. Deze tijdsindelingen hebben het drievoudig bewijs dat ze door de 
Heilige Geest van God samengesteld zijn, zodat ze het volgende openbaren. Ten 
eerste: de exacte kenmerken van de Godheid lichamelijk. Ten tweede: ze laten de 
werkelijke aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zien, en dat ze 
op Hen de heerlijkheid en het zegel van zijn onuitwisbare Naam gedrukt hebben! (De 
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details van dit geweldig bewijs van de Goddelijke inspiratie zoals toegepast op de 
tijdperken moet het onderwerp zijn van een later schrijven). 
Elk vijftigste jaar in Israël was het Jubeljaar! En het Jubeljaar wordt in de Bijbel het 
meest nadrukkelijk verzekerd in de “Tijd” van de tweede komst van de Here Jezus 
Christus. Het is profetisch geschreven in de termen van jaren! De jubeljaren zijn 
ingebed in de tijdsindelingen in het profetisch getal. Elke tijdsindeling is een periode 
van twee duizend jaar. De eerste reikt van Adam tot de verbonden met Abraham. 
Twee duizend jaar. De tweede, of middelste tijdsindeling, reikt van Abraham en Izaak 
tot de tragedie op het kruis van Golgotha. Twee duizend jaar. De derde en laatste 
tijdsindeling is vanaf de geboorte van Christus tot aan het einde van het huidige 
tijdperk, een periode van tweeduizend jaar! Er zijn drie tijdsindelingen, NIET MEER! 
Een jubeljaar is een periode van vijftig jaar. Veertig perioden van vijftig jaar is gelijk 
aan tweeduizend jaar! Dus een tijdsindeling heeft veertig jubeljaren! Maar er zijn drie 
tijdsindelingen van veertig jubeljaren! En honderd en twintig jubeljaren is gelijk aan 
ZESDUIZEND JAAR!! U zult die uitroeptekens wel vergeven. Maar hier is een waarheid 
zo afdoende, een bewijs zo Bijbels en geestelijk zuiver dat het in de schrijver een 
magnifieke zielsverrukking opwekt, een vreugde die geniet van de volheid van God. 
In de vermelding van de dagen van Noach waren zowel de veertig als de honderd en 
twintig deel en partij van Gods grote oordeelsplan, en beide waren nodig voor de 
daadwerkelijke vervulling van de opgelegde straf, dat wil zeggen: de vernietiging van 
al het goddeloze vlees. Hetzelfde is waar voor de veertig en de honderd en twintig 
waarvan de tijdsindelingen zijn samengesteld uit jubeljaren, waarvan aan het einde 
precies dezelfde voorwaarden worden verkregen: al het vlees zal vernietigd worden.  
Dus nogmaals: de leer dat zonde en zondaren overgedragen zullen worden in het 
tijdperk van het koninkrijk is voorgoed bewezen fout te zijn! En het gekke idee dat de 
Joden als volk gered zullen worden – of ze dat willen of niet – en dan de 
evangelisten van de wereld worden, tijdens het millennium tijdperk, wordt een 
belachelijke leugen gevonden, en iets dat de Bijbel, als het Woord van God, beledigt, 
en laat mensen op een leugen aan een zwak zijden draadje hangen.  
Aan het begin van het tijdperk van het koninkrijk wordt satan voor duizend jaar 
gebonden en verzegeld in de afgrond – de bron van ongerechtigheid is gestelpt en 
beëindigd. Zonder duivel kan er geen zonde zijn, en zonder zonde kan er geen 
noodzaak voor evangelisten zijn, Joden of anderszins, en zonder zonde kan er geen 
dood zijn, en zonder dood kan er geen ziekte zijn, en zonder ziekte kan er geen pijn 
zijn, en zonder pijn kan er geen ziekte zijn, en zonder ziekte kunnen er geen tranen 
zijn, en zonder tranen moet er vreugde zijn, onuitsprekelijk en vol van de heerlijkheid 
van God. 
De wortel en bron van deze verkeerde interpretatie is het Joodse vraagstuk. 
Bijbelleraren weten dat er in deze huidige eeuw geen herstel geregistreerd is van het 
Joodse volk, nergens in de profetieën van de Bijbel. De joden moeten onder het kruis 
binnenkomen, en onder het gestorte bloed van de Here Jezus Christus, of helemaal 
niet. Er is geen speciale tijdsindeling van genade voor de Joden. De joden die binnen 
willen komen op het evangelie moeten binnenkomen bij de tweede komst van de 
Here Jezus, of ze zullen helemaal niet binnenkomen, en dat gaat echt gebeuren! 
Na deze oorlog komt er op aarde een vloed van zegening in de kracht van de Heilige 
Geest en onder dit machtige bezoek zullen de ogen van het Jodendom geopend 
worden voor de waarheid van de Messias. Jezus Christus was en is de Joodse 
Messias. Er is geen andere, en van het Jodendom zal verlangd worden de weg van 
het kruis te bewandelen, en van de schande van de Christus, zoals elke andere 
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christelijke gelovige gedaan heeft, of aan het doen is. Nergens in de Schrift wordt het 
Heilige Land alleen aan de Joden beloofd. Lees Ezechiël 37. Lees het helemaal en u 
zult overtuigd zijn dat in deze laatste dagen het “Hele Huis van Israël” ingepland 
staat voor een machtige geestelijke opschudding, en in een omkering naar hun God. 
Maar deze omkering is niet een werking van het millennium. De bekering van de 
Joden vindt plaats in de laatste dagen van het huidige tijdperk, en de laatste 
overblijfselen van dat blinde volk zal gebracht worden onder de getuigenverklaring 
van de twee getuigen tijdens de grote verdrukking als “zij Hem zullen aanschouwen, 
Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen als over een enige 
zoon”.  
Dus Gods volk kan vooruit zien naar een reine aarde, zonder vloek en zonder zonde, 
waarop de Here Jezus Koning der koningen, en Heer der heren zal zijn. De 
heerschappij zal op Zijn schouders zijn, en aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen. 
Daniël vertelt ons over de tijd dat de “heiligen het koninkrijk bezitten” en dat aan Zijn 
koninkrijk en heerschappij zal geen einde komen. 
Er zal van ons niet verlangd worden dat wij in het Koninkrijk omgaan met zondaren, 
want Jesaja zegt ons: “Zondaars zullen eruit vernietigd worden”, dat wil zeggen dat 
zij helemaal van de aarde vernietigd zullen worden, en dat voordat het koninkrijk 
gevestigd wordt. De apostel Paulus zegt in Thessalonicenzen (???): “dat alle zonden 
en zondaren vernietigd zullen worden door de schittering en helderheid van Zijn 
komst”. Onze God is een verterend vuur. 
In het tijdperk van het koninkrijk vinden we de hele aarde bedekt met de heerlijkheid 
van de Heer, zoals de wateren nu de zee bedekken. Daarom zullen we niet 
genoodzaakt zijn om aan onze buren te zeggen: “Ken de Heer, want IEDEREEN zal 
Mij kennen”. Laat ons de dingen achterlaten zoals God ze verordend heeft en 
tevreden zijn met Zijn voorziening. Tijdens het tijdperk van het Koninkrijk zal de zon 
met zevenvoudige kracht schijnen, en de maan evenzo, en waar zouden vlees en 
bloed moeten zijn in zo’n temperatuur. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet 
beërven. Tijdens het tijdperk van het Koninkrijk zal Jezus Christus op de troon van 
Zijn Vader David zitten op de berg Sion bij Jeruzalem en Jeruzalem zal de geestelijke 
hoofdstad van de wereld zijn. Aan het einde van het tijdperk van het Koninkrijk zal 
het zondevraagstuk voorgoed geregeld worden. Het loslaten van satan, de 
opstanding van de goddeloze doden, de grote witte troon, en de poel van vuur in de 
tweede dood zijn allemaal zaken die voltrokken moeten zijn aan het einde van de 
duizend jaar, maar ze zijn niet van belang voor u en voor mij. 
Zo wordt stap voor stap door de Schrift en op de meest besliste en profetische 
manier de waarheid van de aardse omstandigheden duidelijk en alledaags gemaakt, 
in feite zo gewoon, dat een “gek zich hierin niet kan vergissen”, zoals ze zullen 
bestaan tijdens de duizend jaar van dat blije Koninkrijk tijdperk. Het einde van alle 
vlees is zo beslist geprofeteerd voor het einde van de huidige tijdsperiode, en bij het 
klinken van de honderd en twintig Jubeljaren, dat men erg in het nauw gedreven 
wordt om enig Bijbelse uitwijkmogelijkheid te vinden voor het overdragen van 
goddeloos vlees in de duizend jaar van het tijdperk van het koninkrijk. U kunt ervan 
verzekerd zijn dat God waarheid is, alhoewel “elk mens een leugenaar is bevonden”.  
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De tijden van de heidenen 
 
De tijden van de heidenen bereiken hun volledige maat aan het begin van de grote 
verdrukking. De terugmeting, tweeduizend vijfhonderd en twintig jaar geeft u hun 
startpunt. De tijden van de heidenen, is die tijdsperiode die aan de naties buiten 
Israël gegeven wordt, waarin zij ieder een gelijke kans hebben om het evangelie van 
de Here Jezus Christus te accepteren. Aan het begin van de grote verdrukking, 
bereikt deze periode zijn uiterste grenzen, en voor wat de heidenen betreft zal 
redding een kans uit het verleden zijn. In de tijd van de grote verdrukking zal er geen 
heiden gered worden. De tijden van de heidenen worden volledig getoond in het 
zeven keer buigen van Jakob naar zijn broer Esau, toen Jakob naar zijn eigen land 
terugkeerde, en naar het land van zijn vaderen. Het wordt aangetoond in alle 
gebeurtenissen, die betrekking hebben op het “grote beeld” in de droom van 
Nebukadnezar, (Daniel 2:31-45). Ook in Daniël 4:16, de zeven tijden van 
krankzinnigheid, waarin de koning gras at, zoals een os. 
Deze periode wordt vermeld door de Here Jezus in Lukas 21:24, en ook in Romeinen 
11:25. De tijden van de heidenen worden zo ongeveer afgesloten, en alle 
opzienbarende gebeurtenissen van de huidige tijd wijzen onfeilbaar naar dat 
machtige feit. Nogmaals, de profetie zal vervuld en het Woord van God bevestigd 
worden, en de mensen zullen het zich realiseren, als het te laat is voor een remedie 
tegen hun toestand, de waarheid van het Eeuwige Woord. “De hemel en de aarde 
zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”, (Mattheüs 
24:35). 
 
 

De wet en de genade 
 
De roep van God kwam tot Abraham, lang voordat de Wet gegeven werd, (Genesis 
12:1-3), en vanwege de gehoorzaamheid van de aartsvader werd hem beloofd: “En 
in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde”, (Genesis 22:18).  
“En dit zeg ik Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door 
de wet, die na vierhonderd en dertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om 
de beloften teniet te doen”, (Galaten 3:17). 
De wet werd op de berg Sinaï gegeven,(Exodus 24:12; Deuteronomium 33:1-4). 
Drieduizend mensen stierven voor het door de barrières heen breken, en het 
aanraken van de berg op het moment dat die gegeven werd. De wet is de 
veroordeling en de wet is de dood. De wet was straffend. De wet was onze 
schoolmeester, om ons naar Christus te brengen, zodat we uit geloof 
gerechtvaardigd zouden kunnen worden, (Galaten 3:19-24). De wet werd 
toegevoegd vanwege de overtreding, totdat het zaad zou komen aan wie de beloften 
gedaan werden. 
“Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed”, 
(Romeinen 7;12). De wet van de Heer is volmaakt, het bekeert de ziel: de 
getuigenverklaring van de Heer is zeker, maakt de slechten wijs, (Psalmen 19:8). 
“Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de 
zonde”, (Romeinen 7:14). 
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus 
Christus geworden”, (Johannes 1:17). De genade van God is Goddelijk, en wordt 
overvloedig gegeven, (Psalmen 84:11; Handelingen 11:23; 13:43). De genade van 
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God is een gave van Zijn liefde, (Johannes 3:16). De genade van God wordt 
geopenbaard in de kindertijd, (Lukas 2:40). Het wordt geopenbaard in zelfopoffering, 
(2 Corinthiërs 8:9). Ze is voldoende voor elke menselijke nood, (2 Corinthiërs 12:9). 
De genade van God wordt geschonken aan zondige mensen, (1 Timotheüs 1:12-13), 
en in de herboren toestand van de mens, wordt het de bron van Gods kracht, ( 2 
Timotheüs 2:1). 
Redding komt door de genade van God, (Handelingen 15:11). We worden om niet  
gerechtvaardigd door Zijn genade, (Romeinen 3:24). Genade is de vrijwillige gave 
van God, (Romeinen 5:15). Redding komt door genade, niet uit werken, (Romeinen 
11:6). Want we zijn gered door genade, door geloof, en dat niet uit onszelf, het is de 
gave van God, (Efeziërs 2:8). 
Genade is in het Nieuwe Testament een openbaring van de barmhartigheid van God 
voor de gehele mensheid, (Titus 2:11). De genade van onze Here Jezus Christus is 
met uw geest, (Galaten 6:18). 
 
 

Typologie 
 
Een type is een profetisch symbool. Het Oude Testament staat vol met typerende 
dingen, en elk type heeft zijn antityperende openbaring en vervulling. De studies van 
de typologieën zijn gevuld met grote zegen voor ieder die zal zoeken. 
1. De zon, de maan en de sterren zijn een geweldige openbaring van de Godheid 
lichamelijk, als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Noot – Lees de “Majesteit 
van het symbool” door de schrijver voor volledige details. 
2. Adam, de eerste mens … het type van Jezus Christus, (1 Corinthiërs 15:45). 
3. Adam en Eva … Christus en Zijn Gemeente. 
4. De Ark van Noach … typerend voor de Godheid lichamelijk. 
5. De ene deur van de Ark … is typerend voor Jezus, de Deur, (Johannes 10:9). 
6. Het ene venster in de Ark, de Lichtgever … De gezegende Heilige Geest. 
7. De duif … De Heilige Geest. 
8. De raaf … De duivel. 
9. Abraham, Izaak en Jakob … De Godheid Lichamelijk. 
10. De twaalf zonen … de twaalf apostelen. 
11. Ruben, de zondige gevallene … Judas Iskariot, de antichrist. 
12. Ismaël, en Esau, de kinderen van het vlees … De Arabieren, de nomadische 
stammen. 
13. Izaak, Jozef, Mozes … zijn alle typen van de Christus. 
14. Het offeren van Izaak … de kruisiging van Jezus Christus 
15. De ram, in de plaats van Izaak … Jezus Christus in onze positie en plaats. 
16. Het offer van Abraham, de vaars, drie jaar oud, een ram, drie jaar oud, de geit, 
drie jaar oud … duidt de Godheid lichamelijk aan, betrokken bij de bekrachtiging van 
het eeuwigdurend verbond. 
Hoe lang duurt het verbond voort?  
     3 – 3 – 3 
       2 
     6 – 6 – 6  
Het eeuwigdurend verbond is van kracht tot de komst van de mens der zonde, aan 
het begin van de grote verdrukking, op welk moment de gemeente wordt  
weggenomen, en de kansen op redding zijn voorgoed voorbij! 
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17. De 400 jaar van het lijden van Israël, (Genesis 15:13). 
400 x 360 – 144.000 … Symbolisch voor de 144.000, die verzegeld zijn (Openbaring 
7:4-8). 
18. Abraham en Sara … God de Vader en Israël. 
19. Izaak en Rebekka … Christus en Zijn gemeente. 
20. Esau en Jakob … het vlees, en de Geest. 
21. Jakob, Lea, Rachel … de Heilige Geest, het vlees, en de Geest.. 
22. De tabernakel … de Gemeente van God. 
23. De Heilige Plaats van 2000 kubiek … De 2000 jaar van het tijdperk van het 
Evangelie. 
24. Het Heilige der heiligen van 1000 kubiek … de  duizend jaar van het tijdperk van 
het Koninkrijk. 
25. De kandelaar … de Gemeente. 
26. De ark van Zijn verbond … De Godheid lichamelijk. 
27. De cherubim der heerlijkheid, en het met bloed besprenkelde verzoendeksel … 
De Godheid lichamelijk, betrokken bij de verzoening. 
28. De inhoud van de Ark – De gouden kruik met manna, de tafelen met de wet, de 
staf van Aäron, die uitgebot en gebloeid heeft, en volgroeide vrucht gedragen heeft, 
(Hebreeën 9:4), is het symbool van de volheid van de Godheid lichamelijk, die in 
Jezus Christus, de Heer woont. 
29. Het toonbrood … het Brood des levens, Jezus, (Johannes 6:48). 
30. Melchizédek … Jezus. 
31. Het voorhang … het verbroken lichaam van de Here Jezus. 
32. Het voorhang, met zijn ingeweven cherubim der heerlijkheid … de Godheid 
lichamelijk, betrokken bij de verzoening. 
33. Het wierookaltaar … de gebeden van de heiligen. 
34. Het wasvat … de doop met de Heilige Geest. 
35. Het brandoffer altaar … Jezus Christus, en Zijn gemeente. 
36. De drie bedekkingen van de tabernakel … de Godheid lichamelijk. 
37. Het Lam … De Christus. 
38. De ossen … het priesterschap. 
39. De twee beweegbroden … Christus Jezus, en Zijn Gemeente. 
40. De twee vogels … Christus en Zijn Gemeente. 
41. De twee geiten … Christus en Zijn Gemeente. 
42. Het Paaslam … Jezus, het Lam van God. 
43. Pinksteren … het neerdalen van de Heilige Geest. 
44. Tabernakel … de grote opwekking en de tweede komst van de Here Jezus 
Christus. 
45. De drie aanrakingen met het bloed … de Godheid. 
46. De drie zalvingen met olie … in de naam van de Godheid lichamelijk. 
47. Op het oor, de rechterhand, de rechtervoet … De Godheid lichamelijk. 
48. De drie maten meelbloem, (Genesis 18:6) … de volheid van de Godheid. 
49. De drie primaire kleuren: Goudgeel, karmozijn rood, hemels blauw … de Godheid 
lichamelijk. 
50. Henoch, Mozes, Elia … zijn de drie wijze mannen. 
51. De staf, de rots, de levende wateren … de Godheid lichamelijk. 
52. De drie hemelse getuigen … de Godheid lichamelijk. 
53. De drie aardse getuigen – de Geest, het water, het bloed … God in de verloste 
mens. 
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54. De drie dagen en drie nachten … de dood en opstanding van de Here Jezus 
Christus. 
55. Middernacht … het einde van het huidige tijdperk. 
56. De met bloed besprenkelde deur … Christus op het kruis. 
57. Manna, en water … het Lichaam, en Bloed van de Here, het Sacrament. 
58. Het brood en wijn … het lichaam en bloed van de maaltijd van de Heer. 
59. Het offer van de rode vaars … volmaakte heiliging. 
60. Het jubeljaar … het Koninkrijk van God op aarde. 
61. Veertig dagen en veertig nachten … volmaakte overwinning over het vlees. 
62. De zondvloed … de oordelen van God aan het einde van het tijdperk van het 
Evangelie. 
63. De sabbat … de eeuwige rust bij God. 
64. De wuivende garve … de opstanding van Christus, en Zijn heiligen. 
65. Sodom en Gomorra … eeuwig oordeel. 
66. De vier dagen waarin het Lam bewaard werd … de vierduizend jaardagen voor 
het kruis. 
67. De drie tijdsindelingen … De kenmerken van de Godheid lichamelijk. 
68. De naam van de Here Jezus Christus … De naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 
69. De Tempel … het type van de Gemeente. 
70. De gegoten zee … het tijdperk van het Evangelie en in zijn volheid de duizend 
jaar. 
71. De twaalf ossen – de twaalf apostelen. 
72. De twaalf bronnen water … de twaalf apostelen. 
73. De zeventig palmbomen … de zeventig oudsten. 
74. De twaalf mannen, één van elke stam … de twaalf poorten van de Heilige Stad. 
75. De bittere wateren van Mara … het lijden van Christus en Zijn gemeente. 
76. De doop in de wolk, en de zee … De doop in water, en met de Heilige Geest. 
77. de slang … de duivel. 
78. De 3000 doden bij de Sinaï … de drieduizend geredden op de Pinksterdag. (???) 
79. De zondvloed … de waterdoop van een wereld. 
80. De zevende dag … de sabbat van de Heer. 
81. De zevende week … Pinksteren. 
82. De zevende maand … het einde van het evangelie tijdperk, en de komst van de 
Heer. 
83. Het zevende jaar … het millennium tijdperk. 
84. De zeven maal zeven jaar … het Jubeljaar. 
85. De zeven tijden … de 2520 jaar van de tijd der heidenen. 
86. Zeventig maal zeven … de volheid van de tijd, het einde van de huidige 
tijdsperiode. 
87. De vroege regen … de eerste uitstorting van de Heilige Geest. 
88. De spade regen … de laatste uitstorting van de Heilige Geest. 
89. De kandelaar, de gouden schaal, de zeven gouden pijpen en de gouden olie … 
Jezus Christus verbonden met de Gemeente, zoals het geestelijke leven. 
90. De twee olijfbomen … de twee getuigen. 
91. De twee getuigen … Mozes en Elia. 
92. De Regenboog … Gods verbond. 
93. Het land Kanaän … het duizend jarig Koninkrijk. 
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94. Twee duizend baths in de gegoten zee … twee duizend jaar van het tijdperk van 
het Evangelie. 
95. Drie duizend baths … houdt in de 1000 jaar van het tijdperk van het Koninkrijk. 
96. Honderd en twintig trompetten … de 120 op de Pinksterdag. 
97. Twee duizend kubiek … Twee duizend jaar. 
98. De doornen … de vloek. 
99. Urim, de Hogepriester, Thummim … der Godheid lichamelijk. 
100. De zalfolie … de Heilige geest. 
101. Arend vleugelen … de kracht van de Heilige Geest. 
102. Israël uit Egypte geleid … de Gemeente weggenomen in de woestijn. 
103. De reiniging van het Heiligdom … de vervolmaking van de Gemeente. 
104. De bruid van het Lam … de met bloed gewassen Gemeente van God. 
Elk type heeft een belangrijke les te onderwijzen en een deel van Gods Woord om te 
bevestigen! Bestudeer daarom de typerende dingen, ze belichten het Woord van 
God op een fantastische manier. 
 
 

Gangbare gebeden 
 
De gangbare gebeden van de biddende mensen uit de Bijbel zijn de middelen 
geweest van de omvangrijke zegening voor de gehele aarde. Mensen hebben 
gebeden, en geworsteld met God, in elke periode van de wereld, en ze hebben 
gezegevierd. In enkele gevallen is de gehele loop van de geschiedenis van de mens 
anders geworden, en hebben de vorstendommen en krachten der duisternis, die 
probeerden om de wereld te regeren, in onderworpenheid gebracht.  
Zo’n man was Abraham. Een man van onvoorwaardelijk geloof in God, en die 
vanwege zijn geloof de vader van alle gelovigen geworden is. Het gebed van 
Abraham, dat hij bad voor de rechtvaardigen in Sodom en Gomorra, werd 
ogenblikkelijk en geheel beantwoord. Het is de aanmoediging geweest van 
tienduizenden andere gebeden, die in gelijke geest gebeden zijn, (Genesis 18:23-
33). 
Jakob bad en worstelde met God tot het aanbreken van de dag, (Genesis 32: 24-32). 
Door dit gebed werd de moorddadige aard van Esau veranderd in een van 
vriendelijkheid en vrede, en de nationale status van Israël werd verzekerd, zelfs tot 
het einde der tijd. 
Gebed is van goddelijke oorsprong. De Heer heeft ons geleerd om te bidden. Gebed 
moet gebeden worden met de gehele aard en wezen van de mens. Gebed is veel 
meer dan zo vele woorden. In Exodus 30:34-38 hebben we de samenstelling van het 
offeren van wierook, en wierook is gebed. In deze verordening van wierook werden 
drie specerijen gebruikt: mirresap, oniche en galban. De drie specerijen moesten 
samen tot poeder fijngemalen en dan met wierook vermengd worden.  Een klein deel 
moest ’s morgens en ’s avonds in het heiligdom geofferd worden op levende kolen, 
genomen van het offeraltaar. Als de dienst gehouden werd dan rees daar een grote 
wolk van geparfumeerde rook, welke in het Heilige der Heiligen doordrong, het 
verzoendeksel bedekte, en de cherubim der heerlijkheid, en de Heer sprak met 
hoorbare stem. 
De drie specerijen zijn symbolisch voor de drie-enige aard van de mens: lichaam, ziel 
en geest. Ze werden allemaal samen fijngemalen, verpulverd, en geplaatst op de 
levende kolen, gesmolten, om op te stijgen in een grote wolk van rook. Zo moet het 
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tegenwoordig in gebed zijn. De hele aard van de mens is betrokken in zegevierend 
gebed en een ander soort gebed wordt niet beantwoord! Als wij onverschillig zijn 
moet God noodzakelijkerwijs ook onverschillig zijn! 
Het gebed van Mozes voor zijn zus Mirjam werd ogenblikkelijk beantwoord, de 
melaatsheid ging weg, en ze was rein. Mozes bad, en het vuur werd gedempt en de 
mensen werden gered, (Numeri 11:2). Het gebed van Mozes werd beantwoord toen 
hij bad voor diegenen, die gebeten waren door de vurige slangen, (Numeri 21:7). De 
slang op een paal, was het symbool van Jezus Christus op het kruis, (Johannes 
3:14). Mozes stond voor hen in de bres, (Psalmen 106:23). 
Elia bad, en het vuur viel uit de hemel, (1 Koningen 18:36-39). Elia bad zeven maal 
dat regen gegeven mocht worden, en er kwam een overvloed van regen, (1 
Koningen 18:41-46). 
Daniël bad, en de Heer schonk hem een fantastische openbaring van de profetieën 
van de belangrijke “eindtijden”, (Daniël 6:11; 9:4). De compleetste van alle profetieën 
van God. 
Het bemiddelingsgebed van de Here Jezus Christus, toen Hij in de hof bad voor de 
zonde van de wereld is beantwoord, en zal voor elke ziel, die wil geloven, 
beantwoord worden. “En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger”, (Lukas 22:44). 
Dit is zegevierend gebed dat de Here ons leert te bidden! Het gebed van een 
rechtvaardige vermag veel, (Jakobus 5:16). Bid, en geloof is de overwinning. 
 
 

De drie duizend 
 
Drieduizend mensen stierven bij de berg Sinaï bij het geven van de wet op het  
Pinksterfeest. Toen Israël ongeduldig werd bij de afwezigheid van Mozes, die op de 
berg van God was voor het ontvangen van de wet, keerden zij zich tot afgoderij. 
Toen Mozes dit gezien had, zond hij de Levieten om de goddeloze aanbidders onder 
de mensen te vernietigen, en “er vielen van het volk, op dien dag, drieduizend man”, 
(Exodus 32:28). 
Het verhaal van Simson, de rechter van Israël, is een van de treurigste registraties in 
het gehele Boek van God. Simson was door God bestemd om een typebeeld van de 
gemeente te zijn. Hij verheugde zich over zijn enorme kracht. Hij versloeg duizend 
Filistijnen met de ezelskinnebakken, (Richteren 15:15). Later openbaarde hij het 
geheim van zijn kracht aan de wulpse Delila, hij werd van zijn kracht beroofd, in de 
gevangenis geworpen, waar hij bad dat zijn kracht aan hem teruggegeven zou 
worden. 
Simson was blind, zijn ogen waren uitgestoken, maar God had zijn gebed gehoord, 
herstelde zijn kracht, en Simson pakte de pilaren van het paleis vast en duwde ze 
omver. Op het dak waren drieduizend Filistijnse heren en dames, die bij het 
neersmijten op het dak stierven en Simson stierf met hen. Dit verhaal bevat een grote 
aanmoediging voor de gemeente van God in de laatste dagen. 
Net zoals Simson heeft de Gemeente een compromis gesloten met de wereld. Door 
God geëerd op de grote Pinksterdag en voorzien van kracht, ging ze overwinnend 
door om te overwinnen. Maar er kwamen slechte mensen in de Gemeente en 
vervuilden die en veroorzaakten dat ze haar kracht verloor. Toen kwamen de 
donkere tijden in het midden van de huidige tijdsperiode.  De Gemeente was blind 
voor haar krachten en voorrechten in het evangelie en ze werd aan alle kanten 
gekweld. 
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Daarna kwam de tijd van berouw en gebed. Geloof kreeg de overhand en 
tegenwoordig is de gemeente weer op weg naar een zekere en bepaalde 
overwinning. 
“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alleen eendrachtelijk 
bijeen. En er geschiede haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een 
geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten”, en de 
Heilige Geest was gekomen! Onder de prediking van de eerste geïnspireerde dienst 
door de apostel Petrus, werden er drieduizend gered, (Handelingen 2:41), en nog 
duizenden werden toegevoegd, toen de Heer met hen werkte. 
Toen kwam de afval, er werd een compromis gesloten met de Joodse leraren. Een 
beetje van Mozes en een beetje van Christus, totdat de Heer hen aan hun lot moest 
overlaten, zodat zij, net zoals Simson, zich realiseerden dat de Heer niet met hen 
was. Toen kwamen de donkere eeuwen, toen het licht van God bijna verloren was. 
God zij dank! Deze duisternis is voorbij, en het ware licht schijnt nogmaals, en de 
gemeente heeft haar heerlijke kracht teruggevonden, en wacht op de Heer, vanwege  
de gave van de Heilige Geest, in alle grootheid en volheid van God. Hij zal komen en 
rechtvaardigheid op ons laten regenen. De bolwerken van zonden zullen naar 
beneden vallen, de steden van de volken zullen vallen, en het Koninkrijk van God zal 
het aanzien van de gehele aarde met de vruchten van Zijn Geest vullen. 
 
 

De oordelen 
 
Een oordeel is het vonnis of de beslissing van een rechter. God is de rechter van de 
ganse aarde, Hij zal altijd recht doen, (Genesis 18:25). Het oordeel kwam in de 
dagen van Noach. De Here God veroordeelde de verschrikkelijke zonde van de 
wereld in die tijd, en roeide die uit in de zondvloed, (Genesis 7:11-24). Hij maakte 
een einde aan alle ongoddelijk vleselijk leven. “En gelijk het geschied is in de dagen 
van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen”, (Lukas 
17:26-37). 
De oordelen van God vielen op Sodom en Gomorra en zij ondergingen de wraak van 
eeuwig vuur, (Judas 7). 
De verlossing van Israël uit het land Egypte was tot stand gebracht door een ernstige 
plaag en oordelen. De Egyptenaren hadden het volk van Israël vierhonderd jaar 
slecht behandeld, en de Heer veroordeelde hen voor hun zonden, (Genesis 15:4), en 
Israël werd bevrijd, (Exodus hoofdstukken 5 tot en met 12). 
De veroordeling van het Joodse volk en Jeruzalem wordt geregistreerd in Mattheüs 
24:2. Jeruzalem werd in het jaar 70 A.D. door Romeinse legers vernietigd, en de 
mensen werden verstrooid onder alle volkeren, tot de laatste dagen, (Mattheüs 
25:31-46). 
De tweede komst van de Here Jezus Christus zal in zo’n schittering en helderheid 
zijn, dat alle ongoddelijk vlees weer vernietigd zal worden, (2 Thessalonicenzen 1:7-
10). Dit oordeel vindt plaats aan het einde van de huidige tijdsperiode. De aarde zal 
gereinigd worden, en het Koninkrijk van God zal de gehele aarde bedekken 
gedurende de duizend jaar van het millennium tijdperk. 
Aan het einde van de duizend jaar vindt de veroordeling van de goddeloze doden 
door de Grote Witte Troon plaats. “En ik zag de doden, klein en groot, staande voor 
God”, (Openbaring 20:12). Dit is het laatste oordeel. Alles dat geoordeeld moet 
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worden zal geoordeeld worden, en er is geen beroep op het vonnis van de 
Allerhoogste God mogelijk. 
Het is een wonderlijke en gezegende gedachte dat het oordeel begint bij het Huis 
van God. Het oordeel begint in de Gemeente van God. Daar is een verzoendeksel, 
waar zonden beleden kunnen worden en God zij dank, vergeven worden! “Indien wij 
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeve, 
en ons reinige van alle ongerechtigheid”, (1 Johannes 1:9). Een eenvoudige ernstige 
belijdenis van onze zonden, brengt ons alle deugdzaamheden van de heerlijke 
overwinningen van de gezegende Christus. 
 
 
 

Zeventig maal zeven 
 
De profetie van zeventig maal zeven is de som van alle profetieën. In de kwestie van 
Lamech, (Genesis 4:24): “Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar 
Lamech zeventigmaal zevenmaal”. Hoe groot de zonde van Lamech ook was, en hij 
had de moord op een jonge man beleden, schijnt niemand precies te weten hoe het 
was, maar we weten wel, dat als satan verantwoordelijk was voor de zonde van Kaïn, 
dan was hij ook verantwoordelijk voor de zonde van Lamech, en als het een kwestie 
van wraak betreft, heeft de Heer gezegd, dat dit aan Hem alleen toebehoort.  
“Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden”, (Romeinen 12:19). De dag van wraak is 
in het hart van God, en zal niet Hij Zijn eigen uitverkorenen wreken, die dag en nacht 
tot Hem roepen. Dat zal Hij! en die dag van wraak komt aan het einde van de huidige 
tijdsperiode bij de volledige vervulling van de tijden, en degene op wie de wraak 
gewroken zal worden, is satan. Satan was de bewerker van de zonde van Kaïn, en 
van de zonde van Lamech en als de zeventig maal zeven van de profetische jaren er 
zullen zijn, zal satan verslagen worden, en uitgeworpen, en verzegeld in de afgrond  
voor duizend jaar. De wraak is Mijn. 
De zeventig maal zeven in de profetie van Daniël 9:24-27 is een tijdsperiode van 
vierhonderd en negentig jaar lang. Bestudeer de profetie van de zeventig weken voor 
een gedetailleerd begrijpen van deze periode. Het is voldoende om te zeggen dat de 
zeventig maal zeven profetie zijn volheid bereikt bij de tweede komst van de Heer, 
aan het einde van de huidige tijdsperiode. 
De discipel Petrus kwam naar Jezus en zei: “Heere! Hoe menigmaal zal mijn broeder 
tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg 
u, niet tot zeven maal, maar tot zeventig maal zeven maal”, (Mattheüs 18:21-22). Dus 
legt de Here Jezus op ons het feit dat we de houding en de geest van vergeving 
moeten volhouden, totdat de Here Zelf zal komen. Er is geen enkele ruimte voor een 
onvergevende geest. “En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets 
hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden 
vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw 
misdaden niet vergeven”, (Markus 11:25-26). De laatste woorden van Jezus: “Vader 
vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen”, (Lukas 23:34). 
 
 
 
 
 



193 

 

De week van de Heer 
 

De twaalf 
 
De twaalf in de Schrift vertegenwoordigt een zeer interessant onderwerp voor 
Bijbelstudie. Als we over de twaalf in de Schrift spreken, hebben we die twaalf in 
gedachten, die aan ons enige geestelijke kennis, die onder dat getal begrepen wordt, 
overdragen. Het is onnodig te zeggen dat het er vele zijn. 
De zaken van de Here God met de mens, in verbondrelaties, hebben hun begin bij 
de man van geloof, Abraham. Het is duidelijk dat er achter al deze geopenbaarde 
volgorden nog een ander patroon is, waarnaar al deze aardse dingen gemaakt zijn. 
Dit patroon is in de hemelen en is van tijd tot tijd geopenbaard als de omstandigheid 
dat vroeg. 
We hebben gezien dat de Godheid lichamelijk in drie-enige vorm begrepen wordt, als 
de Vader, de Zoon en als de Heilige Geest, en dat er onmiddellijk voor, of rondom de 
troon van God in de hemelen een gevolg van aartsengelen was, twaalf in getal. Eén 
van dit gezelschap van aartsengelen viel en werd de satan van onze tijd, en deze 
gevallene was een van de twaalf. 
In de aardse situatie hebben we Abraham, Izaak, Jakob, de drie aartsvaders van 
Israël. Verder gaand vanaf hen hebben we de twaalf zonen van Jakob. Een van hen 
beging een grote zonde en verloor als gevolg hiervan de zegening van zijn 
geboorterecht. Uit deze twaalf zonen kwamen de twaalf stammen van Israël, en uit 
de twaalf stammen kwam dat ontelbare gezelschap van het rechtmatige Israël, 
zoveel als de sterrenmenigte  aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de 
zee is, (Hebreeën 11:12). 
De twaalf waterbronnen bij Elim symboliseren de twaalf apostelen van onze Heer. De 
twaalf pilaren in de tabernakel. De twaalf kostbare stenen in de borstlap, (Exodus 
15:27; 24:4; 28:21). De twaalf broden van het toonbrood, (Leviticus 24:5). De twaalf 
verspieders, de twaalf mannen uit de stammen, en de twaalf stenen die uit de 
Jordaan gehaald zijn, (Jozua 3:12; 4:2). 
De twaalf runderen, die de gegoten zee droegen, (1 koningen 7:25,44). Het symbool 
van de twaalf apostelen, die de last van het evangelie gedragen hebben. Dan in het 
Nieuwe Testament de twaalf apostelen, (Mattheüs 10:1-2; Lukas 6:13). De twaalf 
manden vol brokken brood, (Mattheüs, 14:20). 
De twaalf sterren op het hoofd van de vrouw, (Openbaring12:1). De twaalf poorten 
van de stad, (Openbaring 21:12). De twaalf engelen bij de poorten, de twaalf 
fundamenten van de Heilige Stad en in hen de namen van de twaalf apostelen, de 
twaalf poorten van twaalf paarlen, (Openbaring 21:21), en de boom des levens die 
twaalf soorten vruchten voortbrengt, (Openbaring 22:2). Deze hebben allemaal een 
plaats in de complete ontvouwing van de waarheid van God. 
 
 

De 144.000 
 
De enige afschaduwing in het Oude Testament van de 144.000 wordt gevonden in 
het visioen van het verbondsoffer door Abraham, (Genesis 15:13), waar het volk van 
Egypte veroordeeld werd voor de slechte behandeling van het volk gedurende 
vierhonderd jaar. 
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Vierhonderd vermenigvuldigd met driehonderd en zestig, het getal van dagen in de 
maan, ofwel Joodse jaar, geeft u precies 144.000 dagen. 400 x 360 – 144.000. Dit 
waren de dagen van lijden voor het volk van Israël, toen zij tijdelijk in het land Egypte 
verbleven. Dit is een afschaduwing van de lijdensbediening, die nog door de 144.000 
uit het Boek Openbaring ondergaan zal worden.  
In Openbaring 7 zijn er de twaalfduizend verzegelden uit elke stam van Israël. En 
twaalf maal twaalfduizend is honderd vier en veertig duizend. Ze zijn verzegeld voor 
die specifieke bediening, waarvoor ze bestemd zijn. 
Ze worden weer gezien op de berg Sion, en hebben de naam van de Godheid 
geschreven op hun voorhoofden, en hun bediening volledig voltooid, volgen ze het 
Lam, waar Hij ook gaat, (Openbaring 14:1). 
Er hoeft geen aandacht besteed te worden aan die mensen of gemeenten, die 
beweren de 144.000 te zijn. Dit gezelschap is een deel van de ware Gemeente, het 
Lichaam van Christus, dat Hij met zijn eigen Bloed gekocht heeft. 
 
 

De week van de Heer 
 
De week van de Heer is een week van zeven dagen, elke dag van de Heer is 
duizend jaar. “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, en hij 
voorbij gegaan is, en als een nachtwaak”, (Psalmen 90:4; 2 Petrus 3:8). 
De eerste dag reikt van Adam tot de opname van Henoch. De tweede dag reikt van 
Henoch tot aan het verbond met Abraham. De derde dag van Abraham tot de 
opname van Elia en het bouwen van de tempel. De vierde dag van de opname van 
Elia tot aan de geboorte, de zalving, de bediening, de dood, de opstanding en de 
hemelvaart van de Here Jezus. De vijfde dag is van de gezegende Christus tot het 
midden van de huidige periode, 1000 A.D. De zesde dag reikt van het midden van de 
huidige tijdsindeling tot de tweede komst van de Here Jezus Christus. De zevende 
dag is de sabbat van de Heer, de sabbat van de tijdperken. Het tijdperk van het 
Koninkrijk. Het millennium tijdperk. De duizend jaar. 
Als de zevende dag van de Heer duizend jaar in omvang is, dan is de rest dat ook. 
De duizend jaar van het tijdperk van het Koninkrijk, (Openbaring 20:6,8), verzegelt 
het feit van de dagen die vooraf gegaan zijn. 
We leven nu in de afsluitende uren van de zesde dag. Voor de mensheid is de 
redding nu of nooit! Nu is de geaccepteerde tijd, NU is de dag van redding. Na het 
sluiten van de zesde dag zal er geen redding meer zijn. Op de zesde dag moeten we 
tweemaal zoveel verzamelen, ofwel voldoende om ons over de zevende dag te 
dragen, die de sabbat van de Heer is. 
Vanaf het in zonde vallen tot het einde van het tijdperk van het Koninkrijk, is een 
periode van zevenduizend jaar. Dit omvat ALLE TIJD. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 
 

Profetische tijdsmetingen 
 
Het is het doel van de schrijver om alleen die tijdsmetingen te geven die duidelijk 
onderscheiden kunnen worden, zodra ze gepresenteerd zijn. Hier is een geheim dat 
ik van de Heer ontvangen heb. De kubieke meting is altijd, als hij in profetische 
betekenis gebruikt wordt, het symbool van de tijd van een jaar! Het is niet nodig om 
angst te hebben voor deze interpretatie.  
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Alle tijd is afgemeten door de Geest van de Heer. Toen ontving de profeet Daniël de 
openbaring van de tijd, die zou moeten verstrijken voor de reiniging van het 
heiligdom, dat wil zeggen: de tweeduizend driehonderd dagen, ofwel jaren. Het werd 
door Palmoni aan hem gegeven, een die genoemd wordt het “Wonderbaarlijke getal 
der geheimen, ofwel wonderbaarlijk getal”, (kant lezing). 
De eerste van deze kubieke metingen worden gevonden in de afmetingen van de 
tabernakel. De tabernakel had een profetische bouw, ontworpen door de Heer, Die 
het ontwerp, de afmetingen en alles aan Zijn dienstknecht Mozes gaf. Er waren twee 
afdelingen in het tabernakel. Het Heilige, waarin op elke dag van het jaar het 
verzoeningswerk plaatsvond en het Heilige der Heilige, waarin de Hogepriester 
“eenmaal per jaar ging”. 
Het Heilige was een afdeling van 10 x 10 x 20 el. Deze getallen geven, als ze met 
elkaar vermenigvuldigd worden, 2000 el voor het Heilige, en deze 2000 el staan 
symbolisch voor de tweeduizend jaar van het Evangelie tijdperk. Het Heilige der 
Heilige was een afdeling van 10 x 10 x 10, hetgeen met elkaar vermenigvuldigd 
exact 1000 el geven. Deze duizend el staan symbolisch voor de 1000 jaar van het 
tijdperk van het Koninkrijk, het millennium. Als de woonplaats van God bij de mens 
zal zijn!, (Exodus 26:7-25). 
In Jozua 3:4 lezen we de opdracht die gegeven werd voor het oversteken van de 
Jordaan door het volk van Israël, toen ze op het punt stonden om het Beloofde Land 
– Kanaän binnen te gaan. Er moesten 2000 el zijn tussen de Ark en het volk. De Ark 
van Zijn verbond, was de aanwezigheid van God. Het werd gedragen in het midden 
van de razende Jordaan, en hield de wateren terug terwijl het volk overstak. Eerst de 
Ark en dan de mensen tweeduizend el erachter. 
Antityperend werd dit vervuld toen Jezus de doodsrivier overstak op het kruis van 
Golgotha. Hij was de Ark van de Heer. We zijn nu bijna tweeduizend jaar verder in 
tijd en spoedig zullen wij de doodsrivier over moeten steken. De tweeduizend el zijn 
tweeduizend jaar, en we sluiten nu spoedig de ruimte tussen de Ark en de mensen, 
de 2000 jaar zijn bijna voorbij. Spoedig zullen we de Heer zien. 
De vierduizend jaar die vooraf gaan aan het kruis hebben de vier profetische dagen 
omspannen, en nu worden de tweeduizend jaar van het tijdperk van het Evangelie  
profetisch omspannen door de opdracht van het oversteken van de Jordaan. Alle 
dagen van de mens zijn bedekt door deze twee bewerkingen. De tweeduizend baths 
in de gegoten zee staan eveneens symbolisch voor de tweeduizend jaar van het 
tijdperk van het Evangelie. De drieduizend baths omvatten ook het millennium 
tijdperk. 
(1)  De periode van zeven dagen van de schepping, (Genesis 1:2). 
(2)  De zeven duizend jaardagen van de Heer, (Psalmen 90:4, 2 Petrus 3:8). 
(3)  De vier dagen waarin het lam bewaard werd, (Exodus 12:6). 
(4) De vier profetische dagen waarin het lam bewaard en daarna in de avond 
geslacht werd. Jezus werd in de avond van de vierde dag gekruisigd, ofwel aan het 
einde van 4000 jaar! 
(5)  De twee afdelingen van de tabernakel zijn profetische tijdmetingen. Het Heilige 
10 x 10 x 20 – 2000 el is een tijdsymbool van de 2000 jaar van het tijdperk van het 
Evangelie. Het Heilige der Heilige 10 x 10 x 10 – 1000 el, een tijdsymbool van de 
1000 jaar van vrede. Het millennium Koninkrijk. De 1000 jaar van de regering van 
Jezus Christus op aarde. 
(6)  De 2000 el tussen de Ark en de mensen is ook een profetische maat van het 
gehele evangelie tijdperk, (Jozua 3:4). 
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(7)  De 2000 bath water in de gegoten zee staan eveneens symbolisch voor de  2000 
jaar van het evangelie tijdperk, (1 Koningen 7:26). 
De 3000 bath in dezelfde zee is een symbool van zowel het evangelie tijdperk als het 
millennium tijdperk van 1000 jaar, 3000 jaar in totaal, (2 Kronieken 4:5). 
De verklaring van deze schijnbare tegenstelling is dat het in het gewone alledaagse 
gebruik 2000 bath bevatte, terwijl als het tot de rand toe gevuld werd, dan bevatte het 
3000 bath, en is veelbetekenend voor de volheid van de tijd vanaf de geboorte van 
Jezus Christus tot het einde van de 1000 jaar millennium regering. 
(8)  Na “twee dagen” zal Hij ons doen herleven, en de derde dag zullen we voor Zijn 
aangezicht leven, (Hosea 6:2). De twee dagen van het evangelie tijdperk waarvan 
aan het einde de Joden het licht van de Messias zullen zien, en de ene dag van het 
Millennium tijdperk. De 1000 jaar. 
(9)  “Op de zesde dag zult u tweemaal zoveel verzamelen”, (Exodus 16:5). 
(10)  De vier 1000 kubieke metingen van de Engel des Heren, (Ezechiël 47:1-12). 
Deze reiken van Abraham, 2000 v.Chr. tot het einde van het huidige tijdperk, 2000 
A.D., en bedekken vier profetische tijdsdagen. 
(11)  De vernietiging van de 2000 zwijnen, die door de duivel bezeten waren, staan 
profetisch voor de uitwerping, binding en verzegeling van de duivel in de afgrond aan 
het einde van de huidige tijdsindeling van 2000 jaar, (Markus 5:13; Openbaring 12:9). 
(12)  Het Jubeljaar – 50 jaar. 120 jubeljaren – 6000 jaar. Elke tijdsindeling heeft een 
tijdsmeting van 40 jubeljaren, ofwel 2000 jaar. Drie tijdsindelingen van 40 jubeljaren -  
120 jubeljaren. Jezus Christus  zal komen in het 120e Jubeljaar! 
(13)  De “Tijden der heidenen” is een profetische zeven maal periode van 2520 jaar. 
Het reikt tot het einde van het gemeente tijdperk, (Lukas 21:24). 
(14)  De 2.300 dagen ofwel 2300 jaar gemeten vanaf de tijd van het visioen van de 
geitenbok 334 v. Chr. tot de tijd van het reinigen van het Heiligdom, 1966 A.D., 
Daniël 8:13-14). 
(15)   De 70 weken 490 jaar gemeten vanaf de tijd van het verder gaan van het 
gebod 457 v. Chr. tot het einde van de huidige tijdsperiode! 
(16)  Tijd, tijden en een gedeelte eens tijds – 3 ½ jaar, (Daniël 7:25). 
(17)  Een bestemden tijd, bestemde tijden en een helft – 3 ½ jaar, (Daniël 12:7), 3 ½ 
jaar 1260 dagen. De laatste helft van de 70e  week, en de tijd van de grote 
verdrukking, (Openbaring, hoofdstukken 11-12-13). Jezus dienst 1260 dagen. 
(18)  De zeven tijden 2520 jaren, (Genesis 33:3; Leviticus 4:6; 14:6-7; 
26:18,21,24,28; Jozua 6:4; 1 Koningen18:43; 2 Koningen 5:10; Spreuken 24:16; 
Daniël 3:19; 4:16,23,25,32; Mattheüs 18:21-22). De zeven tijden bereiken hun einde  
aan het begin van de grote verdrukking. De zeven maal zeven aan het einde van de 
grote verdrukking. 
(19)  De 1e Tempel … Salomo was zeven jaar met de bouw bezig, (1 Koningen 6:38). 
Aan de 2e Tempel werd 46 jaar gebouwd, (Johannes 2:19-20). 
(20)  De 430 jaar, (Exodus 12:40-41; Genesis 15:13; Galaten 3:17). 
Satan is de antichrist. De antichrist is satan geïncarneerd in een toebereid menselijk 
lichaam. 
Er zou geen geest van de antichrist kunnen zijn totdat de Messias er was! Geen 
geest van de antichrist voor de geboorte van de Messias! 
De gruwel der verwoesting heeft geen verwijzing naar de slechte daden van 
Antiochus! De gruwel der verwoesting was niet in het bewijs – dit kon pas in werking 
treden nadat Jezus Christus was gestorven. 
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Jezus verwijst naar de gruwel der verwoesting als een toestand in de toekomst!, 
(Mattheüs 24:15-16). 
Zeven jaar – Een week – 2520 dagen! De 70e week. 
Zeven maal! in jaren is 2520 jaren! 
Een tijd, tijden en een gedeelte eens tijds – is 3 ½ jaar. 
2300 dagen is gelijk aan 2300 jaren, (Daniël 8:13:14). 
Zeventig maal zeven – 490 jaar. Verdeeld over vier delen, 7 weken, 62 weken, 2 
halve weken. 
Christus bediende 1260 dagen. De eerste helft van de zeventigste week! 
1260. Tijd, tijden en een halve tijd, (Daniël 12:7). 
1290. Een voortzetting van de 1260. 
1335. Een verdere voortzetting van de 1260. Tot de gehele vestiging van het 
Millennium Koninkrijk. 
De uiteindelijke einder van het Boek Daniël is de tijd van het einde, dat wil zeggen: 
het einde van de huidige tijdsperiode. De tweede komst van Jezus Christus, en de 
inwijding van het Messiaanse Koninkrijk. 
Als we de 2300 jaar van het visioen van de geitenbok (het binnendringen van 
Alexander in Azië) dateren op 334 v. Chr. , dan brengt 2300 jaar vanaf die tijd ons tot 
het jaar 1966 A.D. en zal ons heel dicht bij de tijd van de grote verdrukking brengen. 
Het visioen moest voor VELE DAGEN zijn, dat wil zeggen: vele jaren. 
De reiniging van het Heiligdom. De vervolmaking van de gemeente aan het einde 
van de huidige tijdsperiode. 
 
 

De vier profetische dagen 
 
De vier profetische tijdsdagen zijn gebaseerd op de vier dagen waarin het Paaslam 
verborgen moest worden gehouden, (Exodus 12:1-6). Het is zeker dat hetgeen van 
toepassing is op het paaslam, ook van toepassing is op de gezegende Christus. 
Want Christus, ons Paaslam, is voor ons geofferd. Zo schrijft de apostel. 
Het paaslam moest op de 10e dag van de eerste maand, ofwel de maand Nisan, uit 
de kudde genomen worden. Het moest tot de veertiende dag van de maand bewaard 
worden en dan naar buiten gebracht worden en door de ganse gemeente ’s avonds, 
of aan het einde van de dag, geslacht worden. 
Dit zijn de dagen van de Heer, en zijn duizend jaar in lengte. Het is wel bekend dat 
Jezus Christus een Lam was, geslacht vanaf de grondlegging der wereld, 
(Openbaring 13:8). Als een logisch gevolg beginnen we de dagen vanaf het begin te 
meten. 
De eerste dag reikt vanaf Adam, in zijn zonde, tot de opname van Henoch. De 
tweede dag reikt vanaf Henoch tot het verbond met Abraham. De derde dag reikt 
vanaf Abraham tot de bouw van de tempel, duizend jaar later, en de vierde dag reikt 
tot de geboorte, de zalving, de bediening en de dood van de Here Jezus Christus, 
aan het einde van de vierde dag! Onze huidige kalender is gebaseerd op deze 
berekening. Jezus stierf als het Lam van God aan het einde van de vierde dag, 
geslacht door de gehele gemeente van Israël, toen ze riepen: weg met Hem. 
In het jaar dat Jezus gekruisigd werd, viel Pasen op de 14e dag van Nisan, en toen 
ze het paaslam in de Tempel offerden, hing het verbroken lichaam van de Redder 
bloedend en stervend op het kruis. Daarna scheurde het voorhangsel van de tempel 
door de kracht van God van een toen het lichaam van Zijn Zoon tussen de hemelen 
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en de aarde bungelde. Dat God barmhartigheid mag hebben met een ieder die de 
geest van Zijn genade veracht, en die weigert om de overtuigende waarheden te 
geloven die hier gepresenteerd worden. 
Want vierduizend jaar is de komst van de Messias getoond in de symbolen, zelfs de 
manier van Zijn dood, zodat mensen geen excuus hebben, en vooral het volk van 
Israël zou moeten weten dat zij waarlijk geen excuus hebben, en u ook niet, vriend, 
tenzij u “berouw hebt en het evangelie gelooft”. 
 
 

Het visioen van de wateren 
 
De vier keer duizend metingen van water in Ezechiël 47: 1-12 zijn ook metingen in de 
profetische el, en zijn veelbetekenend voor de vier duizend jaar in tijd. “Hij mat 
duizend el” en de wateren raakten tot aan de enkelen, “toen mat hij nog duizend el 
en de wateren reikten tot aan de knieën”, “voorts mat hij nog duizend en de wateren 
raakten tot aan de lendenen”, “daarna mat hij duizend en de wateren waren 
gestegen , wateren om in te zwemmen, een beek waar men niet kon doorgaan”. 
Vanaf waar begon de engel zijn metingen? Dat is een juiste vraag. De schrijver bad 
hier veel over, en de Here zei tot hem: “Abraham geloofde God”. Dus begon ik de 
meetlijn bij Abraham, en mat duizend jaar en het bracht me bij de opname van Elia, 
die, toen hij opgenomen werd, een dubbele portie van zijn geest op Elia achterliet. 
Weer maten we duizend jaar vanaf Elia tot Christus en het bracht ons bij de 
geboorte, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus, de Zoon van God. 
Weer maten we duizend jaar en het bracht ons tot het midden van de huidige 
tijdsindeling van de tijd, als miljoenen sterven voor de naam en de liefde van Jezus, 
het edele leger van martelaren. Daarna maten we duizend jaar en het bracht ons aan 
het einde van de huidige tijdsperiode, die nu zo dichtbij is! 
Vierduizend jaar waarin de levende wateren van de Heilige geest uitgestort zijn in de 
altijd diepe rivieren. We zijn nu vierduizend jaar vanaf het eerste meetpunt, en de 
rivieren van de geest zijn aan het stijgen, (Johannes 7:37-39). Weldra zullen ze een 
overweldigende vloed worden. Een machtige opwekking is nabij! De rivieren stijgen, 
de vloed is nabij. 
 
 

De gegoten zee 
 
De grote gegoten zee, die in de Tempel van Salomo geplaatst werd wordt volledig 
beschreven in 1 Koningen 7:23-26. Ze werd op de rug van twaalf runderen geplaatst 
en in deze vermelding wordt gezegd dat ze tweeduizend bath bevat.  
De twaalf runderen staan symbool voor de twaalf apostelen van het Lam en de 
tweeduizend bath water staat symbool voor de tweeduizend jaar van het gemeente 
tijdperk. Een van de meest fantastische symbolen in heel het Oude Testament. 
De beschrijving die gegeven wordt in 2 Kronieken 4:2-5 is precies hetzelfde zoals in 
de vorige schriftverzen gegeven is, maar hier wordt verkondigd dat hij drieduizend 
bath bevatte. Deze veronderstelde ongerechtigheid is door de vijanden van de bijbel 
gebruikt, en men houdt eraan vast als een voorbeeld van tegenstrijdigheden, 
waarvan men veronderstelt dat de bijbel die zou bevatten. 
Maar in geen van de gevallen is er sprake van tegenstrijdigheid, want als de gegoten 
zee in normale werking was, dan bevatte hij tweeduizend bath, dat wil zeggen: hij 
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was voor tweederde gevuld, net zoals een gewone badkuip voor tweederde gevuld is 
als hij gebruikt wordt. Maar als de gegoten zee vol was, dan bevatte hij drieduizend 
bath. 
De tweeduizend bath waren symbolisch voor de tweeduizend jaar van het tijdperk 
van het evangelie. De drieduizend bath staan symbolisch voor het tijdperk van het 
evangelie met het millennium tijdperk eraan toegevoegd. Het millennium tijdperk is 
duizend jaar. Voeg dit toe aan de twee duizend jaar van het tijdperk van het 
evangelie en u hebt drieduizend bath, ofwel drieduizend jaar. Eenvoudig, niet? 
Helemaal geen tegenstrijdigheid! 
 
 

Na twee dagen zal Hij ons weer levend maken 
 
Hij zal ons na twee dagen weer levend maken en op de derde dag zullen we voor 
Zijn aangezicht verrijzen, (Hosea 6:2). Deze twee dagen zijn de tweeduizend 
jaardagen van het gemeente tijdperk, waarvan aan het einde de eerste opstanding 
uit de doden komt en hierna komt de derde dag, ofwel het millennium tijdperk van  
duizend jaar als alle opgestane wezens voor Zijn aangezicht zullen leven. Dat wil 
zeggen dat ze zullen leven en met Christus regeren gedurende  duizend jaar. Een 
eenvoudige profetie, die drieduizend jaren in tijd bedekt. 
 
 

Twee duizend zwijnen 
 
In hoofdstuk vijf van het evangelie van Markus hebben we het verhaal van de 
demonen die een man bezetten, en die niemand kon temmen. Deze man was zo 
sterk dat hij niet gebonden kon blijven, zelfs niet met kettingen. In een ogenblik zou 
hij ze van zijn ledematen trekken … zichzelf met stenen slaan, als hij in de graven 
verbleef. 
Op een dag zag deze bezetene Jezus en rende naar Hem toe en smeekte Hem om 
hem geen pijn te doen (vers 7). Hij aanbad de Here Jezus. Hij riep met een luide 
stem: “Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten?” Maar 
Jezus had de demonische geest berispt, en Hij vroeg hem naar zijn naam, en hij zei 
Legio! Een legio in het Romeinse leger was ongeveer tweeduizend man. Deze man 
had inwoning van deze duizenden demonische geesten. 
De demonische geesten in de bezetene smeekten Jezus om hen niet uit het land te 
zetten, maar vroegen toestemming om in de zwijnen te gaan. “En aldaar aan de 
bergen was een grote kudde zwijnen, weidende”, een kudde van ongeveer 
tweeduizend zwijnen, (vers 13). 
Dit is een buitengewone profetie, in tijd, en een prachtige zaak dat de Here Jezus dit 
wonder bewerkte. Het uitdrijven van deze legio duivels in tweeduizend zwijnen is een 
profetie. Aan het einde van de huidige tweeduizend jaar tijdsbedeling van de 
gemeente, zal de duivel uit de hemelen geworpen worden. De beestachtige wezens 
die op aarde onder de heerschappij van de antichrist leven, zullen beneden in de 
afgrond verzegeld zijn gedurende de duizend jaar van vrede. Dit is niet alleen een 
profetie van satanische of demonische onderwerping, en uitwerping, maar het is ook 
een profetie van de duur van de huidige periode, die niet zal falen. 
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De regenboog 
 
De regenboog – een teken na de zondvloed aan Noach gegeven, van de 
onveranderlijkheid van het verbond dat God met hem gesloten had, (Genesis 9:8-
17). Het was Gods boog. “Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken”, (Genesis 9:13). 
De regenboog is een zekerheid van de genade en belofte van de Heer. Een teken 
dat Gods Woord niet zal falen, en een bewijs van het verbond dat Hij gesloten had. 
De regenboog laat de zeven prismatische kleuren zien, een vermenging van de drie 
basis kleuren. Het maakt geen verschil of dat er nu drie of zeven zijn, beide zijn het 
getal van God.  
De regenboog wordt verondersteld in Ezechiël 1:28 “En dit was de gedaante van de 
gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN”. 
“Er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon”, (Openbaring 4:2-
3) … en “een regenboog was rondom den troon”. 
Degene die op de troon zit is de grote en eeuwige God. De niet te benoemen en niet 
te beschrijven Godheid. De volheid van de Godheid lichamelijk. En in de regenboog 
die de troon omcirkelde, hebben we weer – ongeacht het verschrikkelijk oordeel dat 
op het punt stond om losgelaten te worden – de zekere belofte van het oordeel 
getemperd met genade in de handen van God. 
De regenboog is een van de prachtigste van alle aardse verschijnselen. Want het is 
het teken van Gods verbond met alle vlees om de aarde met zijn mensen nooit meer 
te vernietigen door een overstroming. De regenboog rondom de troon is een van de 
heerlijke gedenktekens van de genade en liefde van God. 
“En ik zal een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was 
met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd”, (Openbaring 10:1). Dit is de 
openbaring van de Zoon van God in overwinning. Het Woord van God Jezus als Hij 
komt om weer bezit van de wereld, van de aarde te nemen. Hij komt met een gebrul, 
zoals een leeuw brult, (vers 3), maar de regenboog is nog steeds boven Zijn hoofd. 
Hij zet een voet op het land en een voet in de zee en verklaart dat er geen tijd meer 
zal zijn, ofwel niet langer. Hij heeft Zich Zijn heilig verbond herinnerd, en de wereld is 
voor altijd vrij! 
 

De drie wijze mannen! 
 
Het verhaal van het bezoek van de drie (!) wijze mannen aan de baby in Bethlehem 
is zo oud als de registratie van het Nieuwe Testament, en is een deel van dat 
heerlijke verhaal dat zich centreert rondom de geboorte van onze Heer, nu bijna 
tweeduizend jaar geleden. Gedurende meer dan achttien eeuwen is de komst van 
deze wijze mannen gevierd in lied en verhaal, terwijl de artiest zijn talent heeft 
uitgeput in een grootse poging om de plechtigheid van die tijd en de waardigheid van 
deze onbekende bezoekers juist uit te beelden. De geleerden van de wereld hebben 
gepoogd om hun oorsprong vast te stellen en het land te bepalen waar zij vandaan 
kwamen. Maar alles was nutteloos en zonder het minste succes. Want hun komst is 
omhuld in de ondoordringbare geheimen van voorbije eeuwen. Tot nu toe zijn ze 
onbekend! 
Natuurlijk hebben de mensen hun ideeën over deze kwestie gehad zoals de 
geschriften duidelijk aantonen. Maar de gedachten van de mensen zijn vaak 
verkeerd en hun conclusies zijn vaak ver van de waarheid. We nemen het hen niet 
kwalijk, want het is menselijk om fouten te maken. Toch zijn er enkele fouten die 
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meer verstrekkend zijn dan andere, en we geloven dat dit – wat betrekking heeft op 
de wijzen uit het oosten – een van de meest in het oog lopende fout is, want als er 
een tijdstip is dat zich onderscheidt als uitstekend onder dat wat als tijd bekend is, 
dan is dat het moment van de geboorte van onze Heer! En als er een gebeurtenis op 
aarde is, een belangrijke en onderscheidende gebeurtenis, is dat de geboorte van 
die Baby in Bethlehem. 
Tot nog toe maken mensen fouten en de bron van onvertelde zegening moet 
bewijzen hetgeen juist begrepen moet worden. Gedurende vijftien eeuwen is de 
christelijke gemeente zonder de zegen en kracht van de doop met de Heilige Geest 
geweest, omdat men een verkeerde uitlegging op het gezegende Woord van God 
plaatste, en leerde dat deze onbetaalbare gave van God alleen voor de apostolische 
tijden was. Ja! En onderwijzen dit nog steeds! Ze maken nog steeds dezelfde fout! 
Wat geldt voor de doop met de Heilige Geest geldt ook voor de grote en 
noodzakelijke leer van de genezing van Christus van het fysieke lichaam door de 
verzoening van Zijn Bloed. Dus gedurende eeuwen heeft de mens zowel de 
bediening als de aanwezigheid van de Geest ontkend, evenals het beroofd van zijn 
onbetaalbare gaven! 
Wat waar is voor deze essentiële leerstellingen, en voor de onjuiste interpretaties van 
de mens, geldt ook voor deze wijzen! Gedurende eeuwen hebben mensen foutieve 
ideeën met betrekking tot hen, en deze fouten zijn ingeprent in de harten van de 
kinderen van het christendom, totdat de leugen universeel geworden is, en de valse 
zaak als waarheid is aangenomen. Als er een plaats is in de Heilige Schrift, waar 
men zachtjes zou moeten wandelen en er zeker van zijn dat zij de waarheid 
verkondigen, is het in die prachtige registraties die de opening van deze huidige 
tijdsperiode betreffen, en de openbaring van deze fundamentele waarheid – met 
betrekking tot de Zoon van God – die op een en hetzelfde tijdstip de basis waarheid 
vormt, en het feit van verlossing, en de enige hoop voor de hele mensheid. 
Als we hier een fout maken, brengen we de gehele waarheid in gevaar. Want als we 
ernaast zitten in een voorafgaande stelling is het heel eenvoudig om in alles fout te 
zitten! Gedurende vele jaren is het een grote teleurstelling voor de schrijver geweest 
om de gevarieerde beschrijvingen over de drie wijze mannen te lezen. Er was altijd 
het gevoel van boosheid en zelfs weerzinwekkendheid als we de gevarieerde 
omschrijvingen lazen met betrekking tot de “Magi” (= Wijzen uit het Oosten), zoals de 
wijze mannen door de schrijvers genoemd werden. Want we wisten genoeg over 
woorden om te weten dat het woord “Magi” een afkorting is van het woord “Magician” 
(= tovenaar). En de naam “Magician” was een titel die gegeven werd aan die groep 
van bedriegers, astrologen, geestenbezweerders en waarzeggers, die in elk deel van 
het Romeinse rijk gevonden werd in de tijd van de geboorte van Christus. 
We hoeven ons dus niet te verbazen te ontdekken dat dit de overheersende 
betekenis van het woord “Magi” was, zoals het in het Nieuwe Testament voorkomt, 
want deze naam wordt door Lukas gebruikt om de bedrieger te omschrijven, die 
duidelijk bekend is als Simon Magnus, (Handelingen 8:9). Een andere van dezelfde 
soort was Bar-Jezus, (Handelingen  13:8), Van hem wordt beschreven dat hij in zijn 
bijnaam een titel had, die ook aan Simon Magnus gegeven werd volgens Dr. Smith’s 
Bijbels woordenboek. Zo zien we dat het woord altijd in een slechte betekenis 
gebruikt wordt en dat de geleerden uit die tijd in hun onwetendheid van de diepere 
geestelijke betekenis van de term “Wijze mannen” er iets van gemaakt hebben wat 
bijna een onvergeeflijke fout, of in ieder geval, een zeer onnodige fout is. Want men 
hoeft het Woord van God maar te lezen met de gedachte aan dit woord om 
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onmiddellijk onderricht te worden over het feit dat toverkunst, zwarte kunst, 
waarzeggers en degenen die bekende geesten hadden, voorgoed uit het volk van 
Israël werden gebannen, en zonder meer onder de veroordeling van God kwamen, 
(Deuteronomium 18:11-12). Want toverkunsten en tovenaars als waarover in de 
Bijbel gesproken wordt, werden uitgeoefend door de Egyptenaren, de Kanaänieten, 
de Chaldeeën en de Grieken en ze vertegenwoordigden de zeer laagstaanden: 
vormen van afgodische aanbidding, precies zoals het tegenwoordig gebeurt! 
Dezelfde autoriteit die hiervoor aangehaald is, zegt: “De Hebreeën hadden geen 
tovenarij van zichzelf. Het was zo strikt verboden door de wet dat het naderhand 
nooit enig erkend bestaan kon hebben gehad, behalve in tijden van algemene 
KETTERIJ EN AFVALLIGHEID!”. En toch hebben de geleerden van de meest verlichte 
eeuw consequent beweerd dat de Wijze Mannen, die uit het oosten kwamen om het 
nieuw geboren Christus Kind te aanbidden, tovenaars waren! Bedriegers, oplichters! 
Mannen die gedijden door het gebruik van zwarte kunst! Duivels in oorsprong en 
voortzetting; iets dat alleen zijn toevlucht tot Israël nam toen het in een ontrouw 
geworden en afvallige toestand was, zoals het geval was bij Saul en anderen. Er 
wordt geleerd dat de wijze mannen die  kwamen en het Christus Kind aanbaden van 
de bovengenoemde categorie waren. Zonaanbidders uit Perzië! Astrologen van wie 
men veronderstelde dat ze hun kennis uit de studie van de sterren verzamelden! 
Mannen van de Zend religie, volgelingen van Zoroaster, de heidense filosoof! 
Tovenaars!! 
Terwijl de vertalers en geleerden het Griekse woord “Magi” genomen hebben – 
hetgeen een vuuraanbidder betekent – en waarvandaan we het woord “Magiër”  
hebben, zijn we gelukkig dat het originele woord, zoals gebruikt in het Griekse 
Testament, in zijn oorspronkelijke betekenis, niet een woord is dat op enigerlei wijze 
vertaald kan worden met “Magiër”! Het vermeldt eenvoudig dat zij wijze mannen uit 
het oosten waren. De verkeerde voorstellingen zijn allemaal de producten van teveel 
intellectualisme, wat zo gewoon is voor de ongeestelijke mens, en zou derhalve zo 
getaxeerd moeten worden. Van één ding zijn we zeker! Dat toen de tijd voor de 
openbaring van de Messias van Israël (Gezalfde) gekomen was, en het Woord van 
God vlees geworden was; de incarnatie van de Immanuël verkregen werd; de echte 
Zoon van God geboren was; de Verlosser der mensen; de Redder van de wereld 
was gekomen, en het profetische Woord van de Here God werd in Hem vervuld, Die 
het “Lam van God was geworden, dat de zonde van de wereld zou wegnemen”. 
Zodat God nooit meer zou toestaan dat de heiligheid van dat nederige kribbe bed  
vervuild zou worden door de aanwezigheid van heidense filosofen, of aanbeden zou 
worden door diegenen die over het algemeen geclassificeerd werden als oplichters 
en bedriegers! 
Wie waren deze wijze aanbidders, en waar kwamen ze vandaan? Wat was de 
betekenis van de gaven die zij brachten? Waren zij astrologen uit het oosten zoals 
de meeste uitleggers verklaren? Waren zij zonaanbidders uit Perzië? Of mannen die 
de sterren konden lezen, en door dit lezen de komst van de Redder van de wereld 
konden waarnemen? Ik moet er niet aan denken. Want dit is een gedachte en 
conclusie die uiterst onwaardig is voor de met bloed gewassen Gemeente van God. 
Als dat het geval zou kunnen zijn, dan zouden de sterren een meer betrouwbare 
registratie zijn dan het Woord van God! En alle verzuchtingen en gebeden van de 
getrouwen in Israël zouden genegeerd zijn ten gunste van een paar beoefenaars van 
de zwarte kunst en spiritisten, die helemaal niets wisten van de Messias van Israël, 
en zich zelfs nog minder hiervoor interesseerden! 
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Terwijl dit nu een ingewikkeld onderwerp is, hebben we altijd geloofd dat iedere en 
elke bijbelse waarheid in staat is om het juist te begrijpen als we in het Woord van de 
Heer blijven voor de interpretatie. De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem is 
verreweg de markantste gebeurtenis van alle tijden. Niets in de geschiedenis van de 
wereld kan in belangrijkheid hiermee vergeleken worden! Want zowel het welzijn van 
de hemelen als de aarde hangen af van de komst van de “Enig geboren Zoon van 
God”. We hebben helemaal niets te maken met moderne theorieën. We hebben 
geen tijd te verliezen! Dwaasheid is dwaasheid, of die nu voortkomt uit de bron van 
het intellectualisme, of uit de diepten van de menselijke onwetendheid. De geboorte 
van Jezus Christus reikt van de hemel naar de aarde, en van de aarde naar de 
hoogste hemelen! In deze werking werden God en de mens voor altijd door Hem 
verenigd, dat wil zeggen: Christus, door Hem bestaan alle dingen, en zonder Hem 
was er niets gemaakt dat gemaakt is, terwijl alle dingen in de hemel en op aarde 
gehandhaafd zijn door het Woord van Zijn kracht. 
Er zijn twee “Eniggeboren” Zonen in de Schrift, waarvan we moeten weten. De eerste 
is de centrale figuur van dat menselijke drietal waaruit het ras Israël voortkwam: 
Abraham, Izaak een Jakob, de drie aartsvaders van Israël! Mannen die tweeduizend 
jaar voor de Messias het volmaakte kenmerk van God openbaarde. Abraham als de 
Vader, Izaak als de Zoon, en Jakob als de gezegende Heilige Geest. Uit deze drie 
komt de gehele aardse Israëlitische lijn voort, en rond de centrale figuur (Izaak) 
scharen zich alle Messiaanse beloften. Abraham en Sara waren een kinderloos 
echtpaar. In hun huis waren enorme bezittingen, en bijzonder veel weelde, toch 
hadden ze geen zoon, of erfgenaam. Maar het hart van Abraham was rechtvaardig in 
de ogen van God, en op en dag toen hij en Sara in de deur van hun tent zaten, zag 
hij drie mannen naderen. Hij stond op en smeekte hen om bij hem te blijven en te 
rusten, te eten en zich te verfrissen, (Genesis hoofdstuk 18). Nadat ze gegeten 
hadden, gaven deze drie mannen, wier namen Here is, Abraham en Sara de belofte 
van een zoon, die geboren zou moeten worden op de “gestelde” tijd volgend jaar, 
een zoon in wie alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden! Toen 
Abraham en Sara naar het fantastische verhaal van de drie mannen (de Heer) 
luisterden, lachten ze in zichzelf met echte vreugde. Ze verheugden zich in de Here 
God Die zulke dingen mogelijk had gemaakt, en Die beloofd had om dit tot stand te 
brengen.  
Jezus verwees naar deze vreugde in zijn meningsverschil met de farizeeërs, toen Hij 
zei: “Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat Hij Mijn dag zien zou; 
en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest”. Ja, Abraham kreeg niet alleen het 
visioen van het vervulde Woord van de Heer, Die voor hem stond in Drie-enige vorm, 
in de drie mannen, in de komst van een zoon, die hem zou zegenen op zijn oude 
dag. Hij kreeg ook het grotere visioen van de komst van de Enig geboren Zoon van 
God, in Wie alle geslachten van de aarde gezegend zouden zijn door de redding van 
Jezus Christus. Vanaf hier viel de geestelijke extase op zowel Abraham als Sara bij 
de aankondiging van die komende zoon. Ze verheugden zich niet alleen over Izaak 
(gelach). Ze verheugden zich over de Messias. 
Dus toen de belofte van de typerende Zoon, Izaak, gegeven werd, kwam de Godheid 
lichamelijk naar beneden naar de aarde in de vorm van de drie mannen, want zo 
staat het geschreven. “Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van 
Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op 
en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem!” Men kan deze fase van 
de Goddelijke openbaring niet genoeg benadrukken. Het helpt voorgoed de vraag 
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over de meervoudigheid van de Godheid uit de wereld! Deze drie mannen waren de 
HERE JEHOVA-GOD! En op deze manier moet er naderhand over gesproken worden. 
Lees Genesis hoofdstuk 18, 19 en 20 om overtuigd te worden. Dus zoals we gezegd 
hebben, toen de typerende zoon geboren werd, kwam de Godheid lichamelijk naar 
beneden, zodat het verbond door de hoogste bron bekrachtigd kon worden, en zodat 
Abraham zou weten dat de Heer, die in de eerste plaats de belofte aan hem gedaan 
had, nu daadwerkelijk van de hemelen gereisd was, om zelf de belofte te bevestigen! 
Een fantastische registratie! Een geweldige waarheid!! Want in dit voorval hebben we 
het Oude Testament dat laat zien wat er in een latere tijd verwacht kon worden als de 
Zoon van God geboren zou worden! Want beide Zonen waren Zonen der Belofte! 
De tweede Zoon waarvan ik gesproken heb, is natuurlijk de Zoon van God, Jezus 
Christus! Geboren in Bethlehem in Judea in antwoord op de stem van de profeten 
van de Heer in elke tijdsperiode. Hij was meer dan de Messias van Israël. Hij was de 
Zoon van God, de Redder en Verlosser van de wereld! Dus toen het verbond met 
betrekking tot Izaak verzegeld werd, kwam de Godheid lichamelijk naar beneden 
naar de aarde! God zelf bevestigde Zijn geboorte! Maar als de grotere Zoon geboren 
is in de volheid van tijd, en voor de volheid van de doelen van God, dragen we de 
getuigenis van Zijn incarnatie rustig over aan de tovenaars, aan de bedriegers en 
oplichters, die tot de heidense volkeren van die tijd behoorden! Jezus Christus! 
bevestigd door de beoefenaars van de zwarte kunst en spiritisten! Het geïncarneerde 
Woord, door duivels hiervan getuigd! Weg met zulke intellectuele rommel! Het 
bijgeloof is onwaardig voor de christelijke gemeente! De wijsheid van deze wereld is 
dwaasheid bij God. 
Veel punten van de Bijbelse waarheid worden in twijfel getrokken bij de geboorte van 
de Zoon van God. De gehele Bijbelregistratie is hierbij betrokken. Want de geboorte 
van Christus was voor de hemelen net zo gewichtig als het ooit voor de aarde was. 
Beide werelden hebben een overeenkomst met de aanraking en besmetting van de 
zonde! Hemelse dingen, geestelijke dingen, goddelijke dingen. Dingen van de aarde, 
menselijke dingen, en zondige dingen. Zonder uitzondering zijn ze allemaal in hoge 
mate geïnteresseerd in de uitkomst van de geboorte en de bediening van de Christus 
en zijn afhankelijk van de verzoening van Zijn volbrachte werk voor hun vervulling, of 
uitschakeling. Dus wat er ook bepaald was om bij de komst van de Baby van 
Bethlehem te gebeuren, was van het hoogste belang voor de volmaakte voltooiing 
van de volledige wil van God, en noodzakelijk tot dat einde. Want de bediening van 
Izaak was nationaal en aards, terwijl de bediening van Jezus Christus universeel is, 
en geestelijk en twee werelden raakt. 
“Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen te Judea, in de dagen van den 
koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 
Zeggende: waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster 
in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden”, (Mattheüs 2:1-2). Het 
allereerste moeten we het woord oosten onderzoeken, want in dit woord wordt het 
begin van de fout gevonden. Voor de natuurlijke geest en voor degenen die alleen 
naar natuurlijke dingen zochten, zou het oosten niet meer betekenen dan een of 
ander land ten oosten van Jeruzalem. Terwijl de geestelijke betekenis van het 
“oosten” iets wonderbaarlijk anders is! In feite is het woord dat in het origineel 
gebruikt wordt helemaal niet het woord “oosten”. De exacte formulering is: “We 
hebben Zijn Ster in het rijzende gezien, of op het rijzende, en – onder de leiding van 
de Heilige Geest – het woord nog een beetje dieper onderzocht, ontdekten we dat 
het woord oosten, in de geestelijke betekenis gebruikt, het opkomen van de zon 
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aanduidt! Niet alleen maar een of andere geografische locatie, maar de zonsopgang. 
Dus het “oosten”, in de diepste geestelijke en Bijbelse betekenis is altijd 
veelbetekenend voor de zonsopkomst. De wijze mannen zagen de ster in het 
“oosten”. Jezus wordt ook de Blinkende Morgenster genoemd. Als Hij weer komt zal 
Hij komen als het licht dat schijnt vanuit het “oosten” zelfs tot het westen. Ezechiël 
zag de heerlijkheid van de Shekina terugkeren naar de verlaten tempel, en die kwam 
uit het “oosten”. Terwijl we in Openbaring 7:2 een machtige engel zien komen uit de 
opgang der zon, of het “oosten”, en de belofte van de Messias aan Israël was dat Hij 
zou komen als de “Zon der rechtvaardigheid”, hetgeen betrekking heeft op een 
opkomst vanuit het “oosten”. De wijze mannen kwamen dus uit het “oosten”, dat wil 
zeggen van de zonsopkomst! Met andere woorden: zij kwam van de woonplaats van 
God!! 
Dus op een natuurlijke manier weet niemand waar deze wijze mannen vandaan 
kwamen, en niemand weet waar ze naar toe gingen! Deze mysterieuze 
vreemdelingen kwamen op het toneel geleid door iemand van de gesternten der 
heerlijkheid, een ster! Een van de hemellichamen was uit zijn baan gegaan, of nog 
beter , was bevolen tot dit werk, toen de zon, de maan en de sterren geschapen 
werden! Want de ideeën van de mensen, voor zover het deze Ster betreft, zijn net zo 
leeg en dwaas als hun conclusies zijn in het geval van de wijze mannen. Deze ster 
was niet een Komeet of een Meteoor, noch een vereniging van Jupiter en Saturnus! 
Het was een Ster van de almachtige God, geschapen en bestemd tot de bediening 
van het naar beneden begeleiden van de drie met bloed gewassen en verloste 
mensen uit  de woonplaats van God in de hemelse hemelen, door de ongebaande 
ruimten van Zijn universum, naar de nederige woonplaats van de Maagd van Israël, 
en haar Goddelijk geboren Zoon, in Bethlehem, in het “Huis van Brood”. Deze ene 
gebeurtenis zou voldoende bewijs moeten zijn om de meest nauwkeurige persoon 
tevreden te stellen, met betrekking tot de oorsprong en het ouderschap van Jezus, 
de Christus. Het was een ster van Gods eigens schepping. Een gids voor die 
heerlijke wezens, die van de hemelen kwamen om de Zoon van God te aanbidden, 
die op die dag in Israël geboren werd.  
We zijn nu in diepe wateren! En dit lijkt de tijd te zijn om precies te zeggen wie deze 
drie Wijze Mannelijke bezoekers waren, en waarom zij door de eeuwen heen 
bewaard waren voor dit fantastische werk! Voorafgaand aan de geboorte van Jezus 
Christus en in de registratie van het Oude Testament hebben we het verhaal van de 
Drie Mannen die levend opgenomen zijn in de echte tegenwoordigheid van God. 
Twee van deze drie mannen zijn door de hemelse poorten gegaan zonder de dood te 
zien, terwijl een van hen gestorven was en begraven door de Here God Zelf. Na drie 
dagen werd hij opgewekt door de aartsengel Michael – de engel van de opstanding – 
en ook in de aanwezigheid van de Heer geplaatst. De namen van deze drie mannen 
waren: Henoch, de zevende vanaf Adam; Mozes, de bemiddelaar van het verbond 
van de wet, die stierf door de hand van God, begraven en opgewekt werd en levend 
oprees in de heerlijkheid! En tot slot Elia, de profeet van de Heer. 
Geen enkele van deze drie mannen maakte zijn aardse bediening af. Ze wandelden 
en spraken met God en toen de tijd kwam waren ze er eenvoudig niet meer!,  want 
God had hen weggenomen. Elk van deze mannen werd volledig onderwezen door de 
Heilige Geest over de komst van de Messias, en in vele opzichten smaakten zij de 
bitterheid van Zijn afwijzing en dood. In feite waren twee van hen, Mozes en Elia, de 
enige wezens in het universum – naast Henoch – die in staat waren om aan de 
Christus, die van gedaante veranderd was, woorden van vertroosting en troost te 
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brengen, die Hij zo hard nodig had. Want er was geen mens in de hele wereld die in 
staat was om de geschiktheid te begrijpen van de dood van Christus, om degenen te   
redden, die juist met dat doel van de aarde verlost waren. Henoch was drieduizend 
jaar in de heerlijkheid geweest toen Jezus stierf. Mozes meer dan veertienhonderd 
jaar, en Elia minstens duizend jaar voor het kruis! Ze hadden gemeenschap met het 
Woord voordat het vlees geworden werd, en vanwege hun geloof, wijsheid en kracht 
van God, werden zij door God bestemd om getuigen te zijn van de incarnatie van het 
Woord in de schoot van de maagd, en de geboorte van de Messias, Jezus Christus! 
Vandaar hun overzetting! 
Henoch, Mozes en Elia waren de drie wijze mannen die van het “oosten” kwamen, 
van de zonsopkomst! Geleid door de Ster van Israël. Die zespuntige ster van Israël. 
De ster van Bethlehem. Die ster, die gegraveerd was geweest op de Ark van het 
verbond op het nadrukkelijk bevel van Jehova. En de ster die uit twee driehoeken 
gemaakt was: de ene rechtstaand en de ander omgekeerd, en die door de wijsheid 
van God met elkaar vermengd, symbolisch was voor de ster van Israël, Jezus 
Christus. De eerste Nieuwe Schepping. Gods huidig wonen in het lichaam van het 
menselijk vlees voor de volledige verlossing van het ras. Zelfs de gaven die deze 
wijze mannen brachten zijn beladen met dezelfde geestelijke betekenis! Goud, 
wierook en mirre. 
Goud is de tabernakel, de planken waren bedekt met puur goud. De kandelaar was 
helemaal van goud. Het wierookaltaar was puur goud. De ark van het verbond was 
bedekt met puur goud, terwijl de cherubim der heerlijkheid en het met bloed 
besprenkelde verzoendeksel (symbolisch voor de Godheid), waren van puur massief 
goud. En goud is in de Bijbel veel betekenend voor de rechtvaardigheid van God en 
van Zijn eeuwige Goddelijkheid. Wierook – een van de ingrediënten door de Heer 
bevolen bij het samenstellen van de geparfumeerde wierook, die op het 
wierookaltaar geofferd moest worden in het Heilige, was symbolisch voor de kracht 
en mogelijkheden van het gebed, en die zijn volmaaktheid bereikte in Jezus Christus, 
de gezalfde Baby van Bethlehem. Mirre – een bestanddeel van de heilige zalfolie, die 
op zichzelf een samengesteld symbool was van de Godheid lichamelijk als de 
Gezalfde Geest. De mirre is het symbool van het lijden van Christus en de bitterheid 
van Zijn dood. De drie gaven vormen een volmaakt symbool van de Goddelijke 
eigenschappen zoals aan de mensheid gegeven werd tijdens het tijdperk en de orde 
van het tijdperk van het Evangelie. 
Nadat de wijze mannen de gehoorkamer van Herodes verlaten hadden, stelden zij 
zich ten doel te gaan waar het Christus Kind gevonden moest worden, en ze zagen 
de ster en verheugden zich met een bijzonder grote vreugde! Ze waren in geestelijke 
extase. Vervuld met een bovennatuurlijke vreugde, drukten zij de vreugde van het 
hemelse rijk uit, vanwege het feit van de Messias in het geïncarneerde Woord, en in 
de vervulling van de profetieën over Immanuël, die God met ons was! Het was geen 
natuurlijke blijdschap. Het was de vreugde en blijdschap van Abraham en Sara, 
vermengd met de extase van die hemelse menigte die kort daarna neerdaalde van 
de troon van God en het lied over de welwillendheid van God zong voor de gehele 
zondige mensheid. Het was het plezier van de redding. De vreugde van vergeven 
zonde en van de komst van God om met mensen te verblijven in de kracht van de 
Heilige Geest. 
Dus deze drie wijze mannen hadden met hun komst, het brengen van hun gaven, en 
hun aanbidding het juiste doel vervuld waarvoor ze van de aarde overgeplaatst en 
bewaard waren in de heerlijkheid van de hemelen, totdat de tijd daar was om hun 
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bediening voort te zetten, hetgeen met de meeste zekerheid door God bepaald was. 
En wat nog verder bewezen zal worden als dit onderwerp ontvouwd wordt. Want het 
bezoek van deze Goddelijke aangewezen getuigen bij de geboorte van de Messias 
was niet hun laatste bezoek. Inderdaad, ze moeten nog een bezoek aan deze wereld 
brengen voordat het huidige tijdperk zal ophouden. 
Een van de bezwaren die tegen deze interpretatie rees is het feit dat God aan hen in 
een droom verscheen, en hen waarschuwde om via een andere weg terug naar huis 
te keren. De gedachte is dat mannen die zo in een droom of visioen gewaarschuwd 
moeten worden noodzakelijkerwijs louter mensen zijn! Dit doet geen geweld aan de 
interpretatie die hier gegeven wordt. We zeggen ook dat het mensen zijn! In feite 
hebben we deze mannen genoemd met de duidelijkste termen! Maar men moet 
eraan herinnerd worden dat mensen in een hemelse omgeving en mensen in een 
aardse omgeving twee verschillende gesteldheden zijn. We hebben gezegd dat als 
de Godheid lichamelijk naar beneden kwam naar Abraham en Sara, dat zij als 
mannen kwamen! Ze aten, ze dronken, ze voerden aardse gesprekken net alsof ze 
alleen maar mannen waren! En zo ook in het geval van de wijze mannen. Ze aten, ze 
dronken, ze spraken, ze aanbaden, ze waren mensen en terwijl ze op deze missie 
van getuigenis en aanbidding waren, behandelde God hen ook als mensen! Evenals 
Hij Zijn eigen Zoon zo behandelde. Hoe ontving Jezus de Goddelijke communicatie 
anders dan door de openbaring van God. Jezus keerde niet elke nacht terug naar de 
hemel. Nee! Hij communiceerde met God via de Geest, en dat deden de wijze 
mannen ook. 
Maar er waren andere en waarschijnlijk nog gewichtigere redenen waarom deze drie 
wijze mannen Mozes, Henoch en Elia moesten zijn. Want het is wel een echt feit dat 
tijdens de gehele bediening van Jezus er – met vastgestelde tussenpozen, en op de 
hoogste testen van zijn ervaring – twee engelen verschenen, waarvan verklaard 
wordt dat het twee mannen zijn! En in een specifiek geval werden de namen van 
deze twee mannen gegeven, en we weten dat het geen engelen waren in de strikte 
zin van het woord (engel betekent boodschapper), dat wil zeggen: zij waren geen 
geschapen engelen. Zij waren de gezalfde boodschappers van God! Ze waren 
vanouds aangewezen door de Here God zelf zodat ze door de eeuwen heen 
getuigen konden zijn van de geboorte, de verzoekingen, de gedaanteverandering, de 
dood, de opstanding, de hemelvaart en de tweede komst van de Here Jezus 
Christus! En in het geval van de overzetting worden hun namen genoemd, te weten 
Mozes en Elia! 
Bovendien is het ook een zeer bekend feit dat deze twee “gezalfden” weer zullen 
komen, (Openbaring 11), en zullen het gezag en de verantwoordelijkheden van de 
Gemeente op zich nemen, nadat ze weggenomen is in de woestijn, onmiddellijk na 
de geboorte van de mannelijke zoon. Deze twee mannen zullen de uiteindelijke 
getuigenverklaring van de Messias zowel naar Israël als naar de Joden brengen, die 
op dat moment hun getuigenverklaring met betrekking tot de Messias zullen 
accepteren, en zullen sterven voor het geloof in Hem, die tweeduizend jaar geleden 
door hun vaderen zo moedwillig werd geslacht! 
Dus in een zaak die zo van levensbelang is voor de redding van de Joden en de 
Israëlieten, en voor de vervulling van het Woord van God moet er geen fout zijn. Hun 
getuigenverklaring moet noodzakelijkerwijs compleet zijn! Tweeduizend jaar van 
ongeloof in het Jodendom kan alleen weggevaagd worden door het meest exacte 
bewijs. De twee getuigen moeten gereed zijn om aan de Joden de meest exacte data 
te geven met betrekking tot de Messias. Ze zullen in staat zijn om dit te doen 
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vanwege de eenvoudige reden dat ze bij Hem waren, en Hem aanbaden bij Zijn 
geboorte. Zij – de twee getuigen – waren bij Hem en stonden Hem bij na de 
verzoeking in de woestijn! Zij waren bij Hem op de berg van de gedaanteverandering 
en tijdens dit bezoek werden hun namen gegeven, Mozes en Elia! Dezelfde twee 
getuigen waren bij de opstanding, (Lukas 24:4). Ze waren ook bij de hemelvaart van 
de Here Jezus, (Handelingen 1:10-11). Dus hun getuigenverklaring is stellig en 
compleet. Ze waren bij de geboorte, de verzoeking, de gedaanteverandering, de 
dood en opstanding en tot slot waren ze bij de hemelvaart en voltooiden zo de 
getuigenverklaring tot de volste omvang, waarna zij ook terugkeerden naar de 
heerlijkheid om daar te wachten op de dag van de Heer als zij ook hun 
getuigenverklaring zullen verzegelen met het leven zelf. Niet dat zij ooit bederf zullen 
zien. Nee, zij zijn daarvan verlost evenals hun Heer. Maar hun dode lichamen zullen 
gedurende drie en een halve dag in de straten van Jeruzalem liggen, en zullen 
daarna opgewekt worden bij de opstanding van de rechtvaardige doden, hetgeen 
plaats vindt op het juiste tijdsmoment, en dat is aan het einde van de periode van 
drie en een half jaar van de grote verdrukking, hetgeen aan het einde van de huidige 
periode van het evangelie tijdperk is. 
Deze keer zijn we er zeker van dat u niet zoekt naar de tovenaars, de waarzeggers 
en de beoefenaars van zwarte kunst van het heidense oosten, voor wat betreft de 
eerste aanbidders van de Messias van God. Dank God hiervoor! Want deze wijze 
mannen waren de door God bestemde getuigen, weggerukt uit de mensen en 
verplaatst naar de heerlijkheid om daar de komst van de “Enige Juiste” af te wachten. 
Om dan af te dalen en te knielen aan de zijde van die maagd moeder en met hun 
eigen ogen de zichtbare heerlijkheid van God gemanifesteerd in het menselijk vlees 
te zien, en om dan terug te keren met het verbazingwekkende nieuws naar de hemel 
zelf! Wat een welkom wachtte hen en wat een heerlijke binnenkomst werd voor deze 
kameraden van de Redder verzorgd toen zij getuigden van Koning Immanuël, God in 
het vlees. Ongetwijfeld zongen de hemelse koren steeds weer “Vrede op aarde aan 
de mensen van goede wil”, terwijl de hele hemel zich verheugde over het woord van 
hun getuigenverklaring, en hemel en aarde vermengde hun aanbidding voor de pas 
geboren koning van Israël. 
Dus de geboorte van Jezus Christus wordt omgeven door een andere lichtkring van 
heerlijkheid en de harmonie van het geïnspireerde Woord wordt volledig in stand 
gehouden. De registratie, of veeleer de verkeerde interpretatie van het Woord wordt 
uitgezuiverd, en de bovennatuurlijke aspecten van de geboorte van Christus worden 
uitgediept, en meer waardigheid gegeven door de eliminatie van de “Magi” als de 
eerste aanbidders van de gezegende Christus! Tegelijkertijd wordt het doel van God 
duidelijk geopenbaard in verband met de overzetting – in de periode voor het 
evangelie tijdperk – van Henoch, Mozes en Elia uit de wereld waarin ze de 
getuigenverklaring van Jehova gediend hadden, naar de heerlijkheid van de 
verblijfplaats van God. Deze overzetting zou anders helemaal zonder punt of doel 
zijn. Wat de Here God ook doet moet op de een of andere manier zijn deel bijdragen 
aan het alles absorberende thema van de volledige redding van de mens, en de 
complete structuur van het foutloze Woord van God bekrachtigen en bevestigen. 
Toen Izaak – de enig geboren zoon van Abraham – beloofd werd aan de aartsvader 
en zijn vrouw, kwam de Godheid lichamelijk naar beneden om het te verkondigen. 
Toen Jezus – de enig geboren Zoon van God – in Bethlehem in Judea geboren 
werd, werd van Hem getuigd en verklaard door drie overgezette mannen! Henoch, 
Mozes en Elia! Ze waren duizenden jaren ervoor tot de heerlijkheid omhoog 
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gedragen en daar bewaard tot de tijd van de komst van de Messias, en voor het doel 
waar we al over gesproken hebben, dat wil zeggen: dat zij een volledige aanvulling 
kunnen hebben van de getuigenis om aan de Joden en Israël aan te bieden tijdens 
de periode van de grote verdrukking, en hen dus voor de Here God te winnen, zelfs 
op die late dag. Ze waren “wijs”, omdat zij geleefd en zich bewogen hadden op 
hemelse plaatsen, en “alle dingen” begrepen evenals de Here, hun God. Op dit 
moment kunnen we niet dieper gaan dan dit. Maar op een andere tijd, als het door de 
Geest toegestaan wordt, zullen we over de plaats schrijven van waar zij kwamen en 
waar zij, toen hun getuigenverklaring voltooid was, naar terugkeerden. Laat ons tot 
dan de Here prijzen en de strijd voor God voeren. De dag van de grote openbaring 
van de volheid van het Woord van God, en de voltooiing van de evangelieboodschap 
is op ons. Laat ons verder gaan in de witte velden, in Zijn Naam! 
 
 

Een kaart studie 
 

Een zorgvuldige studie van de profetische kaart van de tijden zal de grootste hulp 
zijn voor het juist begrijpen van de Bijbel. Dit is het doel. Het is ook van het grootste 
nut voor het begrijpen van de Bijbelse chronologie, de verschillende belangrijke 
leerstellingen van de gehele Bijbel. 
Op de laagste horizontale lijn zullen zeven kleine halve cirkels gevonden worden, die 
de zeven duizend jaar dagen van de Heer voorstellen. Ze zijn genummerd de eerste 
dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag, en de 
zevende dag. Elk van deze dagen zijn duizend jaar lang. Ze worden de week van de 
Heer genoemd. 
De drie grotere halve cirkels in donkerder lijnen die twee van de kleinere omspannen 
zijn de lijnen van de drie tijdsindelingen. Ze zijn elk tweeduizend jaar. Een van de 
meest fantastische openbaringen van de Bijbel met betrekking tot de tijd zijn in deze 
tijdsindelingen. Dit zijn de metingen van de Geest van God. 
Elke tijdsprofetie van de Bijbel kan op de kaart uitgemeten worden. 
Bovenaan de kaart staat het woord God. Het laat de absolute heerschappij zien van 
de Here God over alle tijdsperioden vanaf het begin tot het einde. 
Onder het woord God zal de Drie-eenheid van de Godheid als Vader, Zoon en 
Heilige Geest vermeld worden. De drie-eenheid van de Godheid lichamelijk drukt op 
de drie-eenheid van de tijdsindelingen. 
Onder de titel van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zal gezien worden de 
namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat van de Vader, de Heer. Dat 
van de Zoon, Jezus; en dat van de Heilige Geest, de Christus. de drie-enige naam 
van de drie-enige God, Vader, Zoon. Heilige Geest – HERE JEZUS CHRISTUS. 
Het merkteken van de Godheid gestempeld op de indelingen van de tijd als tijd is 
aan de mens toegewezen. Het zegel van de Godheid is in Zijn Naam. Het is de naam 
van de Godheid op de tijdperken. Het is Gods waarheid, getekend met Zijn Eigen 
Naam! 
Hieronder wordt de zon, de maan en de sterren vermengd in de eeuwen gezien.  
De zon als het symbool van de Vader, de maan als het symbool van de Zoon en de 
sterren als het symbool van de Heilige Geest. In deze schets worden de kenmerken 
van de Godheid onthuld als gemanifesteerd op de tijdsindelingen. 
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Deze manifestaties vormen een tweede bewijs, een niet te ontkennen 
getuigenverklaring van de hand van God op hen. Dat wil zeggen op de 
tijdsindelingen. 
Onder de zon, de maan en de sterren zult u de woorden: het water, het bloed en de 
Heilige Geest vinden. De Schrift verklaart: “Want Drie zij er, Die getuigen in den 
hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één”, (1 
Johannes 5:7). Dus de Godheid lichamelijk is geopenbaard. 
In dit verband zou opgemerkt moeten worden dat er ook drie typerende 
openbaringen zijn in een geschapen, fysieke betekenis, dat wil zeggen: de zon, de 
maan en de sterren. 
“En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en 
die drie zijn tot één”, (1 Johannes  5:8). 
De getuigenis en de getuigenverklaring van het water wordt geopenbaard in de 
zondvloed in de dagen van Noach, (Genesis 6-8). De watervloed in de dagen van 
Noach, was een werelddoop, die in een letterlijke betekenis ten uitvoer werd 
gebracht, en het brengt hetzelfde belang aan ons over zoals de waterdoop in de 
gemeente doet in de huidige tijd. 
De zondvloed kwam in de eerste tijdsindeling van de tijd, en de getuigenis van het 
water is een van de meest diepgaande getuigenverklaringen van de kracht van God 
in de huidige wereld. 
De getuigenis van het bloed wordt treffend gezien in de centrale tijdsindeling van de 
tijd. De maan zal in bloed veranderd worden. De getuigenverklaring van het bloed 
begint – in de betekenis van het verbond – bij Abraham, in het verbondsoffer, 
(Genesis 15:1-21). 
Deze tijdsindeling begint met het offer van Izaak en eindigt met het offer van Jezus 
Christus. Tussen deze twee punten wordt alle bloedstorting voor de vergiffenis van 
de zonde begrepen. Dus hebben we voor de kracht van het bloed een getuige van 
de tijdsindeling. 
Alle aangeboden offers waren symbolisch voor het kostbare bloed van de Here 
Jezus Christus. Het bloed in Eden. Het bloed in het offer na de zondvloed. Het bloed 
in het offer van Abraham. Het bloed in het paasfeest, in Egypte. Het bloed in de 
woestijn. Het bloed op het verzoendeksel. Het bloed op de altaren van Israël. Het 
kostbare bloed van Jezus. Het bloed der verzoening. Het bloed van God. Het bloed 
van de overwinning. Het bloed van het oordeel. 
De getuige van de Geest wordt op aarde geopenbaard in de huidige tijdsindeling. 
Deze getuigenverklaring bedekt ook een periode van tweeduizend jaar. De huidige 
tijdsindeling begon met de doop met de Heilige Geest en bereikt zijn einde onder 
dezelfde geestelijke getuigenis. 
De persoonlijke toepassing van deze drievoudige getuigenverklaring wordt gevonden 
in de christelijke ervaring. Wij zijn “gewassen in zijn bloed”. We zijn “gedoopt in 
water”, en we zijn ook “gedoopt met de gezegende Heilige Geest”. 
In het bovenste gedeelte van de kaart is de ster van Bethlehem te zien. Dit is het 
moment van de geboorte van Christus. 
Onmiddellijk onder de ster is de nederdalende duif te zien bij de doop van Jezus. Dit 
is het moment van het begin van de bediening van de Here Jezus op aarde. De 
bediening bleef voor een periode van drie en een half jaar bestaan, ofwel tot het 
moment van de kruisiging. 



211 

 

In hetzelfde bovenste gedeelte is de “Vrouw bekleed met de zon” te zien en 
gekroond met een kroon van twaalf sterren. Dit is de Gemeente van de laatste 
dagen, volmaakt en gehuwd met het Lam van God, (Openbaring 12:1). 
De Gemeente wordt geopenbaard in deze heerlijke staat aan het begin van de 
laatste drie en een half jaar van de huidige periode. De periode van de grote 
verdrukking. Als de drie en een half jarige bediening van de Here Jezus de eerste 
helft van de zeventigste week van Daniël is, dan is de verdrukking de laatste helft 
van dezelfde, ofwel 70e  week. 
De gestippelde lijnen zijn veelbetekenend voor de tijden van de heidenen, het begin 
van deze tijden is gelegen in de periode voor Christus, dat is ongeveer vijfhonderd en 
zestig jaar voor de geboorte van Jezus Christus. 
De tijdsperioden van het bovenste gedeelte van de kaart die bij de schepping begint, 
zijn eerst van Adam tot de zondvloed 1656 jaar; dan de periode van de zondvloed tot 
het einde van de eerste tijdsindeling, ofwel 344 jaar. 
De volgende is de tijdsperiode van Abraham tot de verlossing uit Egypte, ongeveer 
430 jaar. Daarna de tussenruimte tussen de uittocht en tot het begin van de 70 week 
van de profetie van Daniël, een periode van ongeveer 1084 jaar. 
Dan begint de periode van zeven weken van de profetie van Daniël, daarna de 
periode van drie twintigtallen en twee weken, ofwel 483 jaar in totaal. Daarna is de 
periode van de drie en een half jarige bediening van Christus te zien en als we die 
volgen, de bedekkende gruwelen, ofwel het tijdperk van de Gemeente, die reikt tot 
het begin van de grote verdrukking, de laatste drie en een half jaar van de huidige 
tijdsperiode. Dan volgt de duizend jaar regeerperiode van Christus en Zijn 
Gemeente. Het tijdperk van het Koninkrijk. Het millennium. 
Het einde van de periode van de grote verdrukking brengt de tweede komst van de 
Here Jezus Christus, de opstanding van de rechtvaardige doden en de vestiging van 
het koninkrijk van God. 
Dus de tijdsperioden vanaf Adam tot het einde van het millennium tijdperk bedekken 
een periode van 7000 jaar in totaal. 
 
 
De volgorde van de gebeurtenissen aan het einde van de huidige tijdsperiode 

 
Een wonderbaarlijke uitstorting van de Heilige Geest waarover door de Schrift 
gesproken wordt als de “Spade regen” in de laatste jaren van de huidige tijdsperiode. 
Deze machtige opwekking zal de vervulling van Openbaring 12:1 tot stand brengen 
en resulteren in de manifestatie van een volmaakte Gemeente, (Efeziërs 5:26-27). 
Het grote wonder in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, en de maan onder 
haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren, (Openbaring 12:1). 
Een volmaakte gelijkenis van de Bruid van Christus, de Gemeente bekleed met alle 
volheid en kracht van God. De herstelde en vervolmaakte Gemeente bekleed met 
alle kracht van de Christus, (Mattheüs 28:18) – haar Bruidegom. 
“De maan onder haar voeten”- de maan, die in bloed veranderd zal worden, (Joël 
2:30-31; Handelingen 2:20). Een symbool van de bloedverzoening van Jezus 
Christus. De Gemeente in de laatste dagen staat stevig op de verzoening van het 
verbroken lichaam, en gestorte bloed van haar Heer. De maan – het teken van de 
Zoon der mensen in de hemelen, (Mattheüs 24:29-30).  
“En op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”. De sterren zijn een symbool van de 
gezegende Heilige Geest en zijn werk en bediening door mensen. De twaalf sterren 
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– twaalf mannen, apostelen, die de Gemeente zullen leiden naar haar Goddelijke 
volmaaktheden, tijdens de storm en stress van de bedekkende gruwelen op het 
laatst van de laatste dagen. 
“De zon, de maan en de sterren”- door God geschapen symbolen van Zichzelf. 
Romeinen 1:20 – een manifestatie van de volheid van de Godheid lichamelijk, die de 
Gemeente bekleedt met de volheid van kracht, gedurende de werking van de werken 
van God in de laatste bediening. 
“En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren”. 
Een getrouwde vrouw! Een gehuwde Gemeente. De Gemeente met Jezus Christus 
gehuwd – voor de komst van de grote verdrukking. Het huwelijk van het Lam komt 
eraan. De mannelijke zoon is het product van het huwelijk met het Lam! 
Mozes………...……..………………Jezus……………..………………Mannelijke zoon. 
“Een ander wonder: de grote rode draak die voor de vrouw staat. De Gemeente. De 
bruid wacht op het verslinden van haar kind, zodra het geboren was” – de duivel 
bezat – verbonden naties waarover de antichrist zal regeren. 
En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel – de grote afval van 
de kerkgangers en van christenen – een opgeven van hun geloof in de verzoening 
van het lichaam en bloed van Jezus Christus. 
En de draak stond voor de vrouw – om haar kind te verslinden zodra het geboren 
werd! Een grote vervolging van de heiligen in de laatste dagen die voorafgaan aan 
de grote verdrukking. 
En zij (de Gemeente) bracht een mannelijke zoon voort – en haar kind werd 
weggenomen (weggerukt) tot God en Zijn troon. Het voltooide geheim van God. 
En de vrouw (de Gemeente) vluchtte in de woestijn om daar door God gevoed en 
gekoesterd te worden voor duizend tweehonderd en zestig dagen. De periode van de 
grote verdrukking waarvan de Gemeente aan het begin in de woestijn gebracht wordt 
(niet naar de hemel verplaatst), maar in dezelfde woestijn waarin de kinderen van 
Israël veertig jaar rondtrokken. 
En er was oorlog in de hemel – Michael en Zijn engelen, dat is Christus en Zijn 
Gemeente (?????)– vochten tegen de draak, de duivel; en de draak en zijn engelen 
vochten en zegevierden NIET, noch werd hun plaats verder nog in de hemel 
gevonden – het neerwerpen van satan in de vervulling van de eerste profetie, 
(Genesis 3:15). Tot stand gebracht door de verzoening van Christus – overwonnen 
zij hem door het bloed van het Lam – droefheid op aarde – vreugde in de hemelen, 
want de duivel heeft nog slechts een korte tijd, precies drie en een half jaar. Satan 
vervolgt de Gemeente (de vrouw) die de twee vleugelen van de grote arend gegeven 
wordt – de machtige kracht van God in volheid – om de Gemeente naar de woestijn 
te brengen, waar zij door God gevoed en beschermd wordt tegen de slang.  
De slang werpt uit haar mond water – dit is elke vorm van geestelijke misleiding en 
demonische kracht in een laatste poging om de Gemeente – de bruid te vernietigen. 
De aarde helpt de vrouw – de Gemeente – en de vloed van satanische macht wordt 
vernietigd.  
De draak is woedend over de verlossing van de vrouw – de Bruid – en richt zijn 
aandacht op het overblijfsel van haar zaad, die de geboden van God en het geloof in 
Jezus hebben.  
“De zeven donderslagen en het kleine boekje” (Openbaring 10:2-4). De beëindiging 
van het geheim van God zoals verkondigd door de profeten (vers 7) – het woord van 
God zoet terwijl in de mond is – bitter als gal naarmate we zijn belang waarnemen – 
en vervolgd worden voor het Woord van God. 
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“De afmeting van de tempel” – de maatstaf van de heiligheid van Christus toegepast 
op de Gemeente, die de volheid van de maat van het formaat van Christus moet 
bereiken. “De tempel” uit Openbaring hoofdstuk 11 is de ware Gemeente van God 
aan het einde van het huidige tijdperk. Ze moet hieraan voldoen! 
De heilige stad platgetreden onder de voet voor twee en veertig maanden. Jeruzalem 
wordt letterlijk de zetel van alle antichristelijke activiteiten tijdens de periode van de 
grote verdrukking. 
De twee getuigen staan op onder de zalving van God en nemen de plaats in van de 
Gemeente, die naar de woestijn gebracht zal worden voor de periode van de grote 
verdrukking. 
De profetie van de twee in zakken geklede getuigen voor duizend tweehonderd en 
zestig (1260) dagen, dat is de gehele periode van de grote verdrukking! De kleding 
van zakken is veelbetekenend voor de meest verschrikkelijke vervolging en 
vernedering. 
Aan het begin van de grote verdrukking wordt satan uit de hemelen geworpen. De 
komst van de mannelijke zoon in de hemel is het signaal voor oorlog. Michaël (Jezus 
Christus) en zijn boodschappers vochten en de draak (de duivel) vecht en zegeviert 
niet. 
De uitwerping van satan is aan het begin van de grote verdrukking. De uitwerping 
van satan is synoniem met de openbaring van de antichrist. De antichrist is de 
incarnatie van de duivel in menselijke gedaante, de satan bekleed met mensheid. 
Vanaf de komst van de antichrist om te regeren tot het sluiten van zijn werkingen is 
een periode van twee en veertig maanden, (Openbaring 13:5).Tijdens de periode van 
de grote verdrukking is de antichrist de allerhoogste heerser over de gehele aarde. In 
deze hoofden zijn de namen van godslastering. De huidige tijdsperiode omvat een 
angstige orgie van godslastering. 
Tijdens de regering van de antichrist zullen alle christenen, die het huwelijk van het 
Lam en de wegname van de Gemeente missen, door het zwaard van de antichrist 
sterven. Er zal niemand overblijven om de naam van Jezus te noemen, behalve de 
twee getuigen wier getuigenverklaring voor Israël en voor de Joden is. 
Als de gemeente uitgaat naar de woestijn houdt de prediking van het evangelie op 
aarde op. De gemeente is het enige instrument dat God gebruiken kan om satan 
klein te krijgen, (Markus 16:17), en Zijn waarheid te verkondigen. 
Degenen die achtergelaten worden om door de grote verdrukking te gaan zijn de 
dwaze maagden, het overblijfsel van het zaad van de vrouw, (Openbaring 12:17; 
Mattheüs 25:2-3). Degenen in wie de vermenging van het vlees nog gevonden wordt, 
en geen olie, dat wil zeggen, geen doop met de Heilige Geest, Die alleen de kracht 
heeft om de rechtvaardigheid van Christus in ons menselijk lichaam en ons 
bewustzijn te bewerken. 
Tijdens de grote verdrukking wordt de groep “dwazen” ondersteund door de 
prediking van het Evangelie door een machtige engel die in het midden van de hemel 
vliegt, en die hen oproept om getrouw te zijn tijdens de afschuwelijke droefheden in 
die tijd, (Openbaring 14:6-7). En zij, de “dwazen” vervolmaken hun 
getuigenverklaring tijdens deze verschrikkelijke periode en verzegelen het met hun 
eigen bloed. 
Tijdens de periode van de verdrukking, terwijl de antichrist nog regeert, zullen de 
weeën en plagen uitgestort worden op de ongoddelijke en godslasterende wereld, 
(zoals dat in Egypte gebeurde), totdat Armageddon aan het einde van de grote 
verdrukking komt, hetgeen de laatste godslasterende poging is om de kracht van 
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onze Here Jezus Christus te overwinnen. Bij Armageddon komt Christus en worden 
alle levende dingen zonder Christus vernietigd door de “Helderheid van Zijn komst”, 
(2 Thessalonicenzen 1:7-10; Jesaja 13:9-13). 
Bij de komst van Jezus Christus worden het beest en de valse profeet weggenomen 
en levend in de poel van vuur geworpen. Satan wordt gebonden en in de afgrond 
geworpen en voor duizend jaar verzegeld!!! De aarde is vrij!! Met de binding van 
satan is de vloek opgeheven! Er is een einde aan de zonden gemaakt. Ziekten en 
dood zijn geheel van de aarde verdwenen. De aarde is gereinigd door het Woord van 
God en het bloed van Christus. Alle resultaten en vruchten van de zonde zijn 
uitgeroeid en hun schepper is gebonden met onverbreekbare kettingen, (Openbaring 
20:1-6). 
 
 

Heerlijkheid aan onze God en aan Zijn Christus 
 
Het binden van satan aan het einde van de grote verdrukking is het exacte moment 
van de eerste opstanding. De opstanding van de rechtvaardige doden, (1 
Thessalonicenzen 4:13-18), op welk moment de levende heiligen, die “door God 
gevoed zijn buiten het gezicht van de slang”, (Openbaring 12:14), voor de periode 
van een “tijd, tijden en een halve tijd”, nu samen verenigd zijn met de opgestane 
doden. Ze zingen de liederen van verlossing, ze gaan omhoog om de Here Jezus 
Christus te ontmoeten als Hij op de wolken van de hemel komt met kracht en grote 
heerlijkheid , (Mattheüs 24:30). 
Ze stijgen op om de Heer te ontmoeten in de middenhemel en na de begroetingen, 
en de vreugde van de Bruidegom over Zijn bruid, dalen ze samen af naar de aarde 
naar de vestiging van het Koninkrijk van God over de gehele aarde. En ze leefden en 
regeerden met Christus duizend jaar, (Openbaring 20:4). 
 
 

De duizend jaar 
 

Aan het begin van het millennium ondergaat de aarde een volledige reiniging. 
Zonden en zondaren worden eruit gezuiverd, (Jesaja 13:9-13). Er zal geen zonde, 
ziekte, sterven noch dood zijn; de laatste vijand zal verslagen zijn, (1 Corinthiërs 
15:26), voor Gods verlosten. Er zal noch jeugd noch ouderdom zijn tijdens de 
duizend jaar. Tijdens het millennium zullen zondaren niet honderd jaar oud sterven. 
Deze dingen zijn NU in een proces van vervulling.  
Als satan gebonden is, houdt de dood op, (Hebreeën 2:14). Zonde en 
rechtvaardigheid kunnen niet samen wonen. Tijdens het millennium tijdperk zal Jezus 
op de troon van Zijn vader David zitten, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen, 
(Lukas 1:30-33). 
De Here zal koning zijn over de gehele aarde, (Zacharia 14:9). Allen zullen de Here 
kennen, van de kleinste tot de grootste, (Jeremia 31:34; Hebreeën 8:11). 
Aan het begin van de duizend jaar wordt het Koninkrijk van God gevestigd en bedekt 
de gehele aarde. Abraham was de “erfgenaam van de wereld”, (Romeinen 4:13). 
Niet van een deel ervan. Iedereen die wordt toegestaan om deel te hebben in het 
millennium tijdperk zal dit verkregen hebben tot de volkomenheid van God. Het zal 
een onsterfelijk tijdperk zijn. Het zal een verheerlijkt tijdperk zijn. Er zal geen vloek 
zijn, dus kan de zondaar geen honderd jaar oud zijn in die periode, noch kan hij 
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vervloekt zijn. Het zal geen periode van lang leven zijn. Het zal een onsterfelijk 
tijdperk zijn. Er zal in het millennium tijdperk geen prediking zijn. Er zal alleen 
lofprijzing zijn!!! 
“Zij leefden en heersten als koningen met Christus de duizend jaren”, (Openbaring 
20:4). De mensen waarover geregeerd wordt, ofwel over wie Christus en Zijn bruid 
zullen regeren zijn de opgestane rechtvaardige doden van alle eeuwen vanaf Adam. 
“Deze allen zijn in het geloof gestorven, (Hebreeën 11:13), en dit zal een gezelschap 
zijn “zo talloos als het zand aan de oever van de zee”, (Hebreeën 11:12). 
Tijdens het millennium tijdperk zal Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zijn, en 
daarin zal de troon van God zijn, en daarop zal Davids Zoon, Jezus Christus, zitten, 
terwijl boven de aardse stad in de middenhemel, de Heilige Stad, het Nieuwe 
Jeruzalem zal hangen dat naar beneden komt uit de hemel van God, (Openbaring 
21:2). Tussen de twee steden – de hemelse en de aardse, zal Jakobs Ladder in al 
zijn heerlijke realiteit verschijnen. De volgorde van de aanbidding zal zijn: eerst God 
en het Lam (???????) op Zijn troon. Dan de vier levenden – Henoch, Mozes, Elia, 
Jezus. Dan de vier en twintig oudsten – de twaalf apostelen van de eerste gemeente, 
en de twaalf apostelen van de laatste gemeente. Twaalf onder de “Vroege Regen”- 
twaalf onder de “Spade Regen”. Wie zal de gemeente leiden in alle volmaaktheden 
van Christus, het Hoofd! 
Dan het talloze gezelschap van de met bloed gewassenen en verlosten, zo talrijk als 
de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee, talloos!!! Allen 
zingen het lied van Mozes en het Lam. De liederen van verlossing. Heilig, heilig, 
heilig, Here God Almachtig, hemel en aarde zijn gevuld met Uw heerlijkheid. 
Met de zonde uit de wereld en satan gebonden is de geest van verdorvenheid 
helemaal vernietigd. Er zal geen bederf zijn, geen veranderende seizoenen, de 
bloemen zullen nooit verwelken, bladeren zullen nooit afvallen,  de “Heerlijkheid des 
HEEREN zal de aarde bedekken, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken”, 
(Habakuk 2:14). Geen honger, geen dorst, geen verdriet, geen tranen, geen pijn, 
geen vervloeking, geen zorgen, geen nacht, geen stormen, geen koude, geen hitte, 
geen duivel, geen zonde, geen angst, geen ziekte, geen dood, geen graf, geen 
zondaars, geen moeite. God zij dank. Niets anders dan liefde, rust, vrede, vreugde, 
blijheid, lofprijs, halleluja’s, heiligheid, broederschap, harmonie, waarheid, levende 
wateren, rivier van leven, geliefden, vrienden, hereniging, verlossing, herstel, 
vervolmaking, volheid van heerlijkheid, beloningen, en de Here Jezus Christus, de 
volheid van de Godheid lichamelijk, Amen. 
 
 

Dan komt het einde 
 
De duizend jaar zal een geweldige periode zijn van genade en heerlijkheid. De 
zichtbare aanwezigheid van God in onze gezegende Here Jezus Christus. Jezus 
Christus in Zijn verloste mensheid. Aan het einde van het millennium tijdperk zal 
satan losgelaten worden  voor een “kleine periode”, (Openbaring 20:7), en zal weer 
uitgaan om de volken te misleiden! Welke volken? Zeker niet die met bloed 
gewassen, verloste, en opgestane, en vervolmaakte heiligen, die voor die periode  
heerlijkheid verkregen hebben. 
Bij de tweede komst van Jezus Christus is het werk van complete verlossing volledig 
voltooid, de volmaakte heiligen (de bruid) zullen nooit meer ontvankelijk zijn voor 
verleiding, want zij zullen – onder de doop met de Heilige Geest – de volkomen 
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heiligheid en onvergankelijkheid van God in Jezus Christus bereikt hebben, en net 
zoals Christus is, zo zullen zij voor altijd boven de kracht van de verzoeking staan. 
En zeer zeker niet de opgestane rechtvaardige doden, want in de opstanding kan 
verleiding nooit komen, want zij zijn verhoogd in Zijn gelijkenis. Alles en iedereen die 
waardig geacht worden om dat tijdperk en de opstanding uit de dood te verwerven, 
zijn het ongeoorloofde van bedrog voor altijd gepasseerd!  
Wie zal satan dan misleiden aan het einde van het millennium en wie zijn die volken, 
Gog en Magog? Het moment van de tweede komst van Jezus was het exacte 
moment van de eerste opstanding van alle rechtvaardige doden! Dus het loslaten 
van satan uit zijn gevangenis is het exacte moment van de tweede opstanding, de 
opstanding van alle goddeloze en onheilige doden, (Openbaring 20:5). Gog en 
Magog zijn de scharen van de goddeloze doden, verrezen op het moment van het 
loslaten van satan en het zijn deze scharen die weer misleid worden door de streken 
van de duivel. 
Satan en zijn legers omringen de legerplaats van de heiligen, (vers 9). De 
uiteindelijke oordelen worden gegeven en uitgevoerd. Satan samen met alle 
goddeloze doden worden in de poel van vuur geworpen (vers 10). 
Vuur valt van de hemel en vernietigt hen allemaal, (Openbaring 20:9). Dit maakt de 
plaats van de poel van vuur duidelijk, de poel van vuur is deze met zonde vervuilde 
aarde. “De aarde die er nu is wordt voor het vuur bewaard”, (2 Petrus 3:7). 
Alles van onze huidige aarde heeft in zich de elementen van vuur, in feite wentelt ze 
zich in elektrische energie en deze energie is vuur. Onze eigen atmosfeer is explosief 
en ontvlambaar. De aarde is gevuld met oliën, gassen, kolen, etc. , terwijl het 
binnenste van de aarde al met zeer grote hitte brandt. Het is niet moeilijk om zich een 
voorstelling te maken van een brandende hel van vuur waarin alles wat niet verlost is 
geworpen zal worden aan het einde van de tijd. 
Aan het einde van het millennium tijdperk zal de aarde een brandende, vlammende 
wereld worden. Een poel van vuur die in zijn bepaalde baan omwentelt en zijn plaats 
zal innemen in de categorie kometen. Een komeet is een wereld van vuur, zoals de 
Halley’s komeet, die ongeveer elke vijf en zeventig jaar vanaf de aarde gezien wordt. 
Dus aan het einde van het millennium, ofwel aan het einde van de duizend jaar 
zullen de heiligen vergaderd worden in een heilige legerplaats, (Openbaring 20:9). 
Satan zal losgelaten worden en de goddeloze doden zullen uit de vier hoeken van de 
aarde opgewekt worden. De aarde en de zee zullen hun doden geven, (Openbaring 
20:13). Waar de goddelozen doden ook gestorven zijn, ze zullen allemaal naar Gog 
en Magog komen, (Ezechiël 38:2). 
De vorst der duivelen zal naar deze onheilig opgestane wezens gaan in een laatste 
poging om hen te misleiden bij het aanvallen van de legerplaats van Gods heiligen in 
een laatste poging om het te bezitten en op die manier het verlossingswerk van de 
Zoon van God voor eens en voor altijd te vernietigen!! Vuur valt van de hemel, steekt 
de vuren op aarde aan, en zie het laatste schouwspel van een wereld in brand, de 
oordelen van Jehova voltooid, het Woord van God gerechtvaardigd en vervuld, 
zonde en satan voor eeuwig machteloos en krachteloos gemaakt. 
De legerplaats van de heiligen – zoals de ark van Noach – rijst boven de vreselijke 
zware brand van een kokende, brandende, vlammende wereld en wordt 
overgebracht in de nieuwe hemelen, en de nieuwe aarde waarin rechtvaardigheid 
woont, (Openbaring 21:1). Er is geen zee meer. De heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem komt van God naar beneden als een bruid versierd voor haar echtgenoot. 
God zal met Zijn volk wonen. Jezus zal alle autoriteit en kracht neerleggen en Zijn 
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plaats onder zijn verloste broeders innemen (aan het hoofd), zodat God alles in allen 
kan zijn, (1 Corinthiërs 15:24-28). En het leven, het onsterfelijke leven, zal gevestigd 
worden in een nieuwe, veilige omgeving en er zal leven zijn in eeuwigdurende 
vreugde. Amen. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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