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                        Een serie leerzame artikelen van Matthew McGee      

                                         
                                               www.matthewmcgee.org 
 
Note: Gebruik is gemaakt van de Statenvertaling van 1977. 
Ik, Matthew McGee, moet opmerken dat het woord “gemeente”, in de Bijbel, niet betekent dat het altijd om een groep 
gelovige christenen gaat. Het Griekse woord, dat is vertaald met “gemeente”, is “ekklesia”, betekent gewoon een groep 
geroepen mensen in een vergadering. Het woord “ekklesia” werd vertaald met “vergadering” als het verwees naar een 
groep die blijkbaar hoofdzakelijk bestond uit Heidenen, zie Hand.19:32, 39, en 41. Een ander voorbeeld komt voor in 
Hand.7:38, waar Stéfanus verwijst naar de vergadering in de woestijn gedurende de 40 jarige omzwerving van de kinderen 
Israëls.  Deze mensen waren zeker geen christenen. Voor het grootste deel waren ze niet eens gelovige Israëlieten. In 
Hebr.3:16-19 worden ze grotendeels gekenmerkt door ongeloof. Voor zover ik er me van bewust ben is het zo, dat, iedere 
keer als Paulus het woord “gemeente” gebruikt, hij heenwijst naar een vergadering van christenen. Dit gebruik is zo 
algemeen in het Nieuwe Testament dat sommige mensen verward kunnen raken, in de weinige gevallen, als het woord 
verwijst naar een groep die niet allen gelovigen zijn. Aldus moeten we voorzichtig zijn  als we het woord “gemeente” zien 
staan.  
 

Inhoud: 
 
-1) De weg naar verlossing volgens de brief aan de Romeinen.  (bladz.3). 
 
-2) Wat gebeurt er met ons als we het Evangelie geloven?  (bladz.5). 
      --Gods gave van het geloof. 
      --We zijn verzegeld met de Heilige Geest. 
      --De voorkennis van God, voorbeschikking, roeping en rechtvaardiging. 
      --Samenvatting. 
 
-3) Het gebed in de bedeling der genade. (blz.12). 
      --Gebed voor wijsheid en kennis. 
      --Bidden voor andere gelovigen in het Lichaam van Christus. 
      --Bidden voor degenen die buiten het Lichaam van Christus zijn. 
      --God danken voor ons voedsel. 
      --De voorbede van de Heilige Geest. 
      --Het bidden in de naam van onze Heere Jezus Christus. 
      --De vrede van God als resultaat van het gebed. 
      --Frequentie en de lengte van het gebed. 
      --Onze gezindheid in het gebed. 
      --Onze houding in het gebed. 
      --Het gebed van Jabez. 
      --Het gebed van de discipelen. 
      --Andere gebeden in de Schrift.  
 
-4) De basis voor het begrijpen van de bijbel.  (bladz.23). 
 
-5) Israëls Koninkrijks Evangelie en ons Genade Evangelie. (bladz.28). 
      --Inleiding. 
      --Het Koninkrijk-programma van het Oude Testament. 
      --De aardse bediening van Jezus Christus. 
      --De beginperiode in het boek “Handelingen”. 
      --Begin van de bediening van Paulus.  
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      --De apostel van de Heidenen. 
      --De verborgenheid van het Evangelie der Genade. 
      --Het begrijpen van de bedelingen / De bedelingen in de Bijbel. 
      --Het Evangelie naar Petrus en het Evangelie naar Paulus. 
      --Naar het voorbeeld van de olijfboom. 
      --Onze grote opdracht. 
      --Grondbeginselen van het evangelie en onze opgevaren Heer. 
      --Samenvatting. 
 
-6) Vier visies op de eindtijd profetie. (bladz.80). 

      --Waarom niet geloven dat de beloften van God betreffende de tijden van het einde 

         figuurlijk bedoeld zijn en dus niet letterlijk zullen worden vervuld, en wel speciaal met  
         betrekking tot de duizendjarige regering van Jezus Christus op de aarde? 

      --Waarom niet geloven dat de opname plaats zal vinden aan het einde van de 

         zevenjarige verdrukking, even voor het begin van het duizendjarig koninkrijk. 

      --Waarom niet geloven dat de opname plaats zal vinden drie en een half jaar na het 

         begin van de verdrukking, dus aan het begin van de tweede helft, de grote         
         verdrukking. 
      --Waarom is de opname voor de grote verdrukking? 
      --Tenslotte. 
 
-7) De zeven gemeenten van Openbaring.  (bladz.90). 
      --Introductie  :  Een samenvatting van de bevindingen in dit document. 
      --Deel-1          :  Historisch bewijs voor datering van het boek Openbaring.  
      --Deel-2          :  Een theorie om te overwegen: De Joden werden verstrooid in Azië 
                                  gedurende  de jaren 60. 
      --Deel-3          :  Schriftuurlijk bewijs dat het boek Openbaring geschreven is aan Joodse 
                                  gemeenten. 
     --Volledige tekst van Openbaring 1-3 uit de Statenvertaling 1977. 
     --Conclusie.     
 
-8) De verdrukking: de zeventigste week van Israël. (bladz.139). 
      --Introductie. 
      --Vervulling van aloude profetieën: De verstrooiïng en het wederom verzamelen van 
         Israël. 
      --Vervulling van aloude profetieën: de dag des HEEREN. 
      --Inzicht in het raamwerk van de Verdrukking. 
      --De eerste zes zegels. 
      --Het verzegelen van de 144.000 en het zevende zegel. 
      --De eerste zes bazuinen. 
      --Het Midden van de Verdrukking. 
      --De zevende bazuin. 
      --De toorn van Satan over het overblijfsel van Israël. 
      --Het koninkrijk van de Antichrist. 
      --De zeven schalen van de toorn van God. 
      --De vrouw en het beest en de val van Babylon. 
      --De slag van Armageddon. 
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      --De oordelen. 
      --Het Koninkrijk. 
 
-9) Het duizendjarig koninkrijk onder de heerschappij van Jezus Christus. (bladz.207). 
      --De duur van het koninkrijk. 
      --Dieren worden vredelievend. 
      --De leeftijd neemt toe. 
      --Einde van de oorlogen. 
      --Het oordeel van Jezus Christus en het opnieuw geven van rechters. 
      --Israël zal een koninkrijk van priesters zijn. 
      --Het feest der loofhutten. 
      --De tempel en de wet. 
      --Geografische veranderingen in Israël. 
      --Waarschuwing tegen allegorische uitleg. 
 
                                        ------------------------------------------ 

 
-1) De weg naar verlossing volgens de brief aan de Romeinen. 
                   Het Evangelie der genade zoals dat is geopenbaard  
                 door de Heere Jezus Christus aan onze Apostel Paulus. 
 
Er zijn veel mensen die denken dat ze naar de hemel gaan omdat ze een goed leven hebben 
geleid. Misschien behandelen ze al hun buren redelijkerwijze. Misschien zijn ze vrijwilligers 
voor het doen van liefdadigheidswerk en hebben nimmer de wet overtreden. Misschien 
waren ze zelfs gedoopt of gaan regelmatig naar de kerk. Maar de Bijbel, het Woord van God, 
zegt dat niemand kan leven naar de standaard van God’s rechtvaardigheid.   
 
Romeinen 3:10: 
“Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een”. 
 
Rom.3:23: 
“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”. 
 
Rom.6:23: 
“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, 
door Jezus Christus, onzen Heere”. 
 
Verlossing kan niet worden verdiend. Iedereen is een zondaar en verdient de dood, maar 
God geeft het eeuwige leven. Maar hoe kunnen we de gave van God, het eeuwig leven, 
ontvangen? 
 
Rom.1:16: 
“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 
zaligheid een iegelijk, die gelooft,……………………..”. 
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Om gered te worden moeten we het evangelie geloven. Het woord “evangelie” betekent 
“goed nieuws”. Maar alvorens we dat goede nieuws kunnen geloven moeten we weten wat 
dat goede nieuws is. 
 
1Kor.15:1-4: 
“Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, …………………………………..dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is 
opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 
 
Dit is het evangelie dat we moeten geloven om gered te worden. Hoe worden we dan gered 
als we dit evangelie te geloven? 
 
Rom.5:8-9: 
“8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door 
Hem behouden worden van den toorn”. 
 
Rom.3:22-26: 
“22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en 
derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 
verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door 
het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der 
zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van 
Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en 
rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is”. 
 
We kunnen gered worden van de toorn van God omdat Jezus Christus, de Zoon van God, 
stierf aan het kruis als een offer voor onze zonden en Hij opstond uit de dood. Hij betaalde 
de prijs voor ons en wij zijn in de ogen van God gerechtvaardigd door ons geloof in het bloed 
van Jezus Christus. 
 
Ef.2:8-9: 
“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”. 
 
Er zal in de hemel niet geroemd worden. We kunnen niet gered worden door onze eigen 
rechtvaardigheid, maar alleen door de genade van God, door geloof. 
 
Ef.1:13-14: 
“13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de 
verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid”. 
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Als we eenmaal het evangelie geloven worden we verzegeld met de Heilige Geest van God. 
Dat is de borg van God dat garandeert dat Hij ons zal verlossen, wij: “welke Hij verkregen 
heeft door Zijn eigen bloed”. (Hand.20:28). 
 
Het bestuderen van de Bijbel is een essentieel onderdeel  voor de groei van iedere gelovige. 
Nieuwe gelovigen zouden moeten beginnen met het lezen van de brieven van onze Apostel 
Paulus  (Rom.11:13), te beginnen met de brief aan de Romeinen en alle verdere brieven van 
Paulus, tot en met Filémon.  
Het lezen van: “De basis voor het begrijpen van de bijbel”, zie item 3, zal eveneens 
behulpzaam zijn. 
 

 
-2) Wat gebeurt er met ons als we het Evangelie geloven? 
 
Toen we het evangelie geloofden werden we deel van het Lichaam van Christus. Sinds we in 
Zijn lichaam zijn worden we gerekend als gekruisigd zijnde met onze Heere Jezus Christus. 
We stierven met Hem, werden met Hem begraven, en zijn met Hem opgestaan uit de dood.  
We zijn deel van Zijn lichaam, gedoopt in Zijn lichaam. We zijn met Hem in de hemel gezet. 
Ons burgerschap is in de hemel en we zijn gezanten (2Kor.5:18-20) op deze aarde, het is 
alsof we leven in een vreemd land.  
 
We zijn gedoopt in het lichaam van Christus. 1Kor.12:12-13: 
 
“12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. 13 Want ook wij allen zijn door een 
Geest tot een lichaam gedoopt;…………………………”. 
 
Let wel dat deze passage niet spreekt over het dopen met water, maar van het dopen in het 
lichaam van Christus door de Heilige Geest. Gal.3:27: 
 
“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan”. 
 
We zijn een nieuw schepsel. 2Kor.5:17: 
 
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden.  
 
Titus 3:5: 
 
“………………….niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn 
barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes”. 
 
Rom.6:3-8: 
 
“3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood 
gedoopt zijn? 4 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 
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nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden 
zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner 
opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam 
der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven 
is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo 
geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven”. 
 
Merk opnieuw op dat wij niet in water zijn gedoopt, maar in Jezus Christus, en in Zijn dood, 
en we zijn met Hem uit de dood opgestaan. 
 
In Rom.7:4 zegt Paulus: 
 
“……………………..gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt 
worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode 
vruchten dragen zouden”. 
 
Omdat we “der wet gedood zijn” leert Paulus ons in Kol.2:20-22 om niet aan vleselijke 
inzettingen en rituelen mee te doen.  
 
“20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt 
gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 21 Namelijk raak niet, en smaak 
niet, en roer niet aan. 22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de 
geboden en leringen der mensen”. 
Dit volgt op wat Paulus enige verzen eerder heeft geschreven in Kol.2:8: 
 
“Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen (tradities), naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar 
Christus”. 
 
Vanaf hier gaat Paulus verder in Kol.2:9-11 zeggende: 
 
“9 Want in Hem (Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem 
volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt 
met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der 
zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus”. 
 
De gehele volheid der Godheid (De Vader, de Zoon en de Heilige Geest) woont lichamelijk 
in Jezus Christus. En wij, die in Christus zijn, zijn volmaakt in Hem. Verder zijn we in onze 
harten besneden. 
 
Paulus gaat verder met te zeggen, Kol.2:12-13: 
 
“12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door 
het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 13 En Hij heeft u, als gij 
dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, 
al uw misdaden u vergevende”. 
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We zijn dus met Christus levend gemaakt en al onze zonden zijn vergeven. Het feit dat al 
onze zonden zijn vergeven wordt in andere passages bevestigd om ons aan te moedigen om 
ook anderen te vergeven. Bijvoorbeeld in Kol.3:13 waar Paulus schrijft dat we moeten: 
 
“Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo”. 
 
Of zoals hij schrijft in Ef.4:32: 
 
“Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook 
God in Christus ulieden vergeven heeft”. 
 
Omdat we in Christus zijn, en we met Hem zijn gestorven, en we met Hem zijn begraven, en 
we met Hem zijn opgestaan uit de dood, zijn ons al onze zonden vergeven. 
 
Kol.3:1-4: 
 
“1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar 
Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid”. 
 
Ons leven is in Christus, aan de rechterhand van God. 
 
Kol.1:13: 
“Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde”. 
 
Merk op dat het “ons getrokken heeft” en het “overgezet heeft” zo zeker zijn dat er van 
wordt gesproken alsof het reeds heeft plaats gevonden. Op dezelfde manier sprak God tegen 
Abraham in Gen.15:18, toen Hij zei: 
 
“………………………Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven……………………………….”. 
 
en dat ondanks het feit dat het nog meer dan 400 jaar zou duren voordat de kinderen Israëls 
de Jordaan overstaken.  
 
Fil.3:20-21: 
“20 Maar onze wandel (burgerschap) is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker 
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen 
zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor 
Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”. 
 
We zijn geen burgers van deze wereld maar veeleer gezanten (2Kor.5:20) in de wereld vanuit 
ons huis in de hemel. 
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Ef.2:5-6 zegt ons dat God: 
“5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in 
den hemel in Christus Jezus”. 
 
GODS GAVE VAN HET GELOOF. 
 
Onze behoudenis is uit genade, door geloof. Onze werken spelen geen enkele rol in onze 
behoudenis. Alleen al in Rom.5:15-18 verwijst Paulus drie keer naar onze behoudenis als een 
“genadegift”. Zonder deze genadegift van God, voor behoudenis, zou niemand behouden 
kunnen worden. Daarom zegt Jezus in Joh.6:65: 
 
“……………………Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem 
gegeven zij van Mijn Vader”. 
 
In feite maakt Paulus in Ef.2:8-10 duidelijk dat zelfs ons geloof ons gegeven is door God: 
 
“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods 
gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen 
in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden 
wandelen”. 
 
Merk op dat dat er wordt gezegd dat het geloof: “niet uit u” is, en dat: “het is Gods gave” 
Dat wordt eveneens bevestigd in Fil.1:29: 
 
“Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 
ook voor Hem te lijden”. 
 
En de Heer ordineerde niet alleen onze wandel in goede werken maar de Heer ordineerde 
ons eveneens tot het eeuwige leven. Hand.13:46-48 zegt: 
 
“46 ………………………..ziet, wij keren ons tot de heidenen. 47 Want alzo heeft ons de Heere 
geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 
zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. 48 Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij 
zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren 
tot het eeuwige leven”. 
 
We hebben dus helemaal niets om over te roemen maar zoveel temeer om dankbaar voor te 
zijn. 
 
WE ZIJN VERZEGELD DOOR DE HEILIGE GEEST. 
 
We zijn door God gekocht en zijn verzegeld door de Heilige Geest, dat garandeert onze 
erfenis. In vroegere tijden, moest men bij aankoop van iets, in plaats van het zetten van een 
handtekening, zijn persoonlijke zegelring in was of klei drukken als een zegel op de akte van 
aankoop.  Jeremia 32:7-16 geeft hier een voorbeeld van. Jeremia heeft  “het recht van 
lossing” van een veld, zie vers 7. De akte van de koop is “verzegeld naar het gebod en de 
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inzettingen”  volgens vers 11. Er wordt drie keer naar verwezen als de “koopbrief” in de 
verzen 12, 14 en 16. 
 
Paulus vertelt ons hierover in Ef.1:13-14: 
 
“13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de 
verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid”. 
 
Merk op dat we niet zijn verzegeld “totdat we weer zondigen” of  “totdat we het echt 
verknoeien” maar “tot het verkregene is verlost”.  
 
Paulus vertelt ons opnieuw in Ef.4:30: 
 
“En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing”. 
 
2Kor.1:22: 
“….God; 22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten 
gegeven”. 
 
God heeft de erfenis met Zijn naam ondertekend. Aldus weten we waar we heengaan als we 
deze wereld verlaten. 2Kor.5:1: 
 
“Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw 
van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”.  
 
We gaan verder met 2Kor.5:5-8: 
 
“5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes 
gegeven heeft. 6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het 
lichaam, uitwonen van den Heere; 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door 
aanschouwen.) 8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het 
lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen”. 
 
Ofschoon onze behoudenis zeker is heeft God ons geen vrijbrief gegeven om te zondigen. 
2Kor.5:10: 
 
“Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus,…………”. 
 
Galaten 5:13: 
“Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een 
oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde”. 
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DE VOORKENNIS VAN GOD, VOORBESCHIKKING, ROEPING EN RECHTVAARDIGING.  
 
In Rom.8:28-30 schreef Paulus: 
 
“28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want die Hij te voren gekend 
heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, 
opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30 En die Hij te voren verordineerd 
heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. 
 
Ziet u dat? Laten we het in gedeelten bekijken om er van verzekerd te zijn dat dit duidelijk is.  
Is er iemand die door God is voorgekend en die Hij niet verordineerd heeft? Nee: 
 
“……Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd………..”. 
 
Is er iemand die verordineerd is die niet door God is geroepen? Nee: 
 
“….die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen……………..”. 
Daarom is er niemand voorgekend die niet eveneens is geroepen.  
 
Is er iemand door God geroepen die Hij niet heeft gerechtvaardigd? Nee, want: 
 
“……..die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd………..”. 
 
Daarom is er niemand voorgekend die niet eveneens ook gerechtvaardigd is.  
 
Is er iemand die God rechtvaardigde die Hij niet heeft verheerlijkt? Nee, want: 
 
“……….die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. 
 
Daarom is er niemand voorgekend die Hij ook niet eveneens heeft verheerlijkt. 
Of, om hetzelfde te zeggen op een andere manier: “Iedereen die God tevoren gekend 
heeft”,    “….. dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. 
 
God verkondigt onze verheerlijking met zo’n grote zekerheid dat Hij het zegt in de “verleden 
tijd”. Het is zo goed als gedaan. Zoals we eerder in dit artikel zagen is dit als Gen.15:18: 
 
“……………maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land 
gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath”. 
 
En in die tijd was Abram nog steeds kinderloos! 
 
Dat God ons heeft gekend is in contrast met de verlorenen die niet door God gekend zijn, 
Matth.7:23: 
 
“En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij,…………”. 
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Het feit dat God iedereen verheerlijkt die Hij tevoren gekend heeft (Rom.8:28-30) wordt 
opnieuw bevestigd in het volgende hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Direct nadat 
Paulus heeft verteld over de Pottenbakker, die macht heeft over de klei om vaten te maken 
zoals Hij het wil, schrijft Paulus in Rom.9:23-24: 
 
“23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der 
barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Welke Hij ook geroepen 
heeft, namelijk ons, ………………………”. 
 
Wij zijn “vaten der barmhartigheid”, en we waren: “te voren bereid tot heerlijkheid”. 
 
Dat betekent dat we, in het verre verleden, bereid zijn tot heerlijkheid. Merk eveneens op 
dat we zijn “geroepen”, en, zoals we zagen in Rom.8:28-30, er is niemand geroepen die God 
niet zal rechtvaardigen en verheerlijken.  
 
Dan dus heel gewoon Rom.8:31: 
 
“…………………………..Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”. Niemand dus! 
 
Dan gaan we verder met  Rom.8:33-34: 
 
“33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die 
rechtvaardig maakt. 34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat 
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt”. 
 
Er is niemand die ons beschuldigen kan omdat we Jezus Christus in de hemel hebben als 
onze voorspraak.  
 
Om deze reden kon onze Apostel Paulus in Rom.8:38-39 zeggen: 
 
“38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, 
noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onzen Heere”.  Prijs de Heer!  
 
Paulus schreef eveneens in Ef.1:3-5: 
 
“3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft 
met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in 
Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor 
Hem in de liefde; 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door 
Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil”. 
 
Verder in Ef.1:11: 
“In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil”. 



 

12 
 

 
Hoe kan iemand, deze woorden hoort, zeggen dat we onze behoudenis kunnen verliezen? 
Het kan gewoon niet gebeuren. 
 
Onze God is alwetende. In Jesaja 55:9 zegt Hij: 
 
“Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw 
wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten”. 
 
God wist reeds alle dingen in het verre verleden, inclusief de namen van een ieder die 
behouden zou worden. Paulus schreef in 2Tim.1:9 dat God: 
 
“Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, 
maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de 
tijden der eeuwen”. 
 
SAMENVATTING. 
 
We zijn opgestaan en vergeven, Kol.2:13: 
 
“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, ………………mede levend gemaakt met Hem, 
al uw misdaden u vergevende”. 
Kol.1:13, God :  
“Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde”. 
 
En Efeziërs 1:3: 
“……………………………..Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in 
Christus”. 
 
Daarom moeten we altijd dankbaar zijn voor onze positie in Christus. 
 

 
-3) Het gebed in de bedeling der genade 
 
In dit artikel willen we bestuderen hoe we moeten bidden en waarvoor we moeten bidden in 
de huidige bedeling der genade. Om de gebeden in de huidige bedeling te bestuderen zullen 
we natuurlijk de gebeden van onze apostel Paulus, en anderen, bestuderen welke uiteraard 
worden gevonden in de brieven van Paulus, Romeinen tot en met Filémon. We zullen, om 
inzicht te verkrijgen, ook naar andere gebeden kijken buiten de bedeling der genade en 
daarbij zorgvuldig omgaan met het “recht snijden” om geen leer van Israël toe te passen op 
de Gemeente als Lichaam van Christus. Ter vergelijking en voor algemene ontwikkeling 
zullen we ook een aantal gebeden bestuderen uit andere bedelingen die vaak onterecht 
worden toegepast op de Gemeente als Lichaam van Christus.  
Nieuwe lezers die zich afvragen wat een “bedeling” is, of waarom ik de leer van Paulus 
benadruk en onderscheid aanbreng tussen Israël en de Gemeente worden hierbij 
uitgenodigd om het volgende artikel te lezen:  
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“De basis voor het begrijpen van de bijbel” Zie punt 4. 
 
 
Gebed voor wijsheid en kennis. 
Eén van de dingen die Paulus duidelijk maakt in zijn brieven is het feit dat grote wijsheid en 
kennis  van God niet onbereikbaar is in het huidige leven op aarde. Dus bid hij onophoudelijk 
voor onze wijsheid en kennis van de Heer. In Efeziërs 3:16-19 schrijft Paulus dat: 
 
“16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten 
wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen 
met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de 
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid 
Gods”. 
  
Het is duidelijk dat Paulus niet wenst dat we onwetend rond wandelen in de ondiepe 
wateren van onbegrip. Hij wil dat we een diepgaand inzicht hebben in God, en: “….bekennen 
de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat…………”. 
 
In Kol.1:9-12 vertelde Paulus hoe hij en Timotheüs baden dat wij vervuld zouden worden 
met kennis, wijsheid en begrip: 
 
“9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle 
behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 11 
Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en 
lankmoedigheid, met blijdschap; 12 Dankende den Vader, …………………”. 
 
 
Bidden voor andere gelovigen in het Lichaam van Christus. 
Paulus geeft een voorbeeld van hoe te bidden voor andere gelovigen. Hij schreef in Filémon 
1:4: 
 
“Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden”. 
 
Ook schreef hij aan de gelovigen te Rome, in Rom.1:9: 
 
“Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik 
zonder nalaten uwer gedenke”. 
 
Paulus stelde ook de gebeden op prijs voor hem en voor zijn bediening. Hij schreef in 
Filémon 1:22: 
 
“En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal 
geschonken worden” 
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In Rom.15:30-31 zegt hij eveneens: 
“30 En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat 
gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij; 31 Opdat ik mag bevrijd worden van de 
ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst, dien ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij 
den heiligen”. 
 
In Ef.6:18-19 bemoedigt Paulus de gelovigen in Efeze: 
 
“18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende 
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 19 En voor mij, opdat mij het Woord 
gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van 
het Evangelie bekend te maken”. 
 
Een “smeekbede” is een nederig en ernstig gebed om de hulp van God te vragen. Merk op 
dat de vermaning hier is om te bidden voor alle gelovigen en eveneens voor Paulus en zijn 
bediening van het evangelie. In Kol.4:2-4 schreef Paulus eveneens: 
 
“2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; 3 Biddende meteen 
ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van 
Christus, om welke ik ook gebonden ben; 4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet 
spreken”. 
 
Note: Sommigen zullen zich afvragen waarom Paulus in zijn toespraak, in de twee 
bovengenoemde verzen, spreekt over “de verborgenheid van Christus” en “de verborgenheid 
van het evangelie”. Dat is omdat het evangelie der genade, dat Paulus predikt aan de 
Gemeente, niet eerder bij de mensen bekend was dan nadat God het aan Paulus had 
geopenbaard. Paulus schreef in Gal.1:11-12: 
 
“11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet 
is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, 
maar door de openbaring van Jezus Christus”. 
 
Het evangelie waardoor wij gered worden werd niet aan Paulus geleerd door de twaalven of 
door een ander persoon. Maar door onze opgestane Heere Jezus Christus zelf. En het aan 
Paulus gegeven evangelie was niet het evangelie van het koninkrijk dat door Jezus Christus is 
gepredikt  gedurende Zijn aardse bediening, en gepredikt is door Johannes de Doper en de 
twaalven. Paulus predikte een evangelie dat eertijds niet door God was geopenbaard aan de 
mensen. Aldus schreef Paulus in Rom.16:25: 
 
“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is 
geweest”. 
 
Paulus vraagt de gelovigen in Thessalonica, in 2Thess.3:1en2: 
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“1 Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en 
verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; 2 En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte 
en boze mensen; want het geloof is niet aller”. 
Hier vraagt Paulus  de Thessalonicenzen om te bidden voor de fysieke veiligheid van Silas, 
Timotheüs en zichzelf opdat ze in staat mogen zijn om het evangelie vrijelijk te verkondigen. 
 
Paulus noemt regelmatig “biddende voor de geestelijke volwassenheid en ontwikkeling van 
de gelovigen”. Hij schrijft in 2Kor.13:7: 
 
“En ik wens (bidt) van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden 
bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn”. 
 
In Fil.1:9-11 zegt Paulus: 
 
“9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle 
gevoelen; 10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en 
zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; 11 Vervuld met vruchten der 
gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God”. 
 
Paulus bid niet alleen voor de geest van de gelovige, maar eveneens voor het lichaam en de 
ziel. In 1Thess.5:23 schreef hij: 
 
“En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en 
lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus”. 
 
In 2Thess.1:10-12 schreef hij eveneens: 
 
“10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar 
te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in 
dien dag. 11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, 
en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht. 12 
Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar 
de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus”. 
 
In 1Thess.3:10-13 schreef Paulus dat hijzelf, Silas en Timotheüs waren: 
 
“10 Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te 
volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt. 11 Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere 
Jezus Christus richte onzen weg tot u. 12 En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig 
in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u; 13 Opdat Hij uw 
harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en Vader, in de 
toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen”. 
 
Paulus bad ook voor onze gemeenschap aan het evangelie. Fil.1:4 zegt: 
 
“4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende) 5 Over uw 
gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe”. 
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Paulus en Timotheüs dankten God in hun gebeden voor de hoop die in de hemel is 
weggelegd voor de gelovigen. Kol.1:3-5 zegt: 
“3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; 4 
Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle 
heiligen. 5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord 
hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies”. 
  
In 2Kor.9:14-15 hebben we een voorbeeld van lokale gemeentes die bidden voor de 
geestelijke zegeningen van een andere gemeente. Paulus zegt de gemeente te Korinthe hoe 
de gemeenten in Macedonië  (misschien inclusief Thessalonica, Berea en Filippi) voor hen 
hadden gebeden. 
 
“14 En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over 
u. 15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave”. 
 
 
Bidden voor degenen die buiten het Lichaam van Christus zijn. 
We moeten bidden voor onze regeringsleiders, of ze nu wel of niet in het Lichaam van 
Christus zijn. Paulus schreef in 1Tim.2:1-4: 
 
“ 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, 
voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid 
zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 
Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen 
zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”. 
 
We moeten bidden voor onze minister president, de volksvertegenwoordigers en de 
rechters en voor allen die posities in de overheid hebben. 
 
We moeten bidden dat anderen tot geloof mogen komen. Paulus schreef in Rom.10:1: 
 
“Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israel doe, is 
tot hun zaligheid”. 
 
Er is een ander voorbeeld, waarin Jezus aan Israël leerde en dus niet aan de Gemeente, 
waarin we hetzelfde concept vinden met betrekking tot het bidden voor de behoudenis van 
anderen. In Matth.5:44-45 zegt Jezus: 
 
“44 …………..Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u 
haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; 45 Opdat gij moogt 
kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is……………………………………”.  
 
De bovengenoemde passage in Matth.5:44-35 heeft betrekking op het algemene concept 
om te bidden voor degenen die ons onrecht hebben aangedaan, ongeacht het feit of ze al 
dan niet gelovigen zijn. Lukas 23:34 zegt dat ondanks Jezus aan het kruis hing, Hij bad: 
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“………………Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen…………………..”. 
 
Op dezelfde manier zegt Hand.7:59-60, waar Stéfanus wordt gestenigd, dat hij bad: 
 
“59 ……………….Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60…………..Heere, reken hun deze zonde niet 
toe!”. 
 
Ook in 2Tim.4:16 sprak Paulus van zijn gebed voor degenen die hem niet hielpen toen hij 
werd tegengewerkt door Alexander de kopersmid: 
 
“In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen 
verlaten. Het worde hun niet toegerekend”. 
 
De King James Bijbel is, in 2Tim.4:16, hier duidelijker in: 
 
“At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may 
not be laid to their charge”. 
 
 
God danken voor ons voedsel. 
Paulus schreef in 1Tim.4:3-5: 
 
“3 …………………….gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot 
nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want 
alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 
Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed”. 
 
Hier zien we dat we moeten bidden, namelijk God danken voor ons eten, om aldus ons 
voedsel te heiligen, wat het ook is. We zijn niet onder de wet van Mozes waar bepaald 
voedsel niet was toegestaan om te eten. Rom.6:14 zegt: 
 
“……………………want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”. 
 
Onder de genade is alle voedsel goed, en daar moeten we God voor danken. 
 
 
De voorbede van de Heilige Geest. 
Rom.8:26 begint als volgt: 
 
“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp;……………”. 
 
Het woord “zwakheden” verwijst hier niet naar gezondheids problemen. Zoals we zullen zien 
is het een heenwijzing naar onze zwakheid en onze onbekwaamheid om te weten waarvoor 
we moeten bidden. Verder zegt Rom.8:26-28: 
 
“26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat 
wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
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zuchtingen. 27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij 
naar God voor de heiligen bidt. 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle 
dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn”. 
 
Soms weten we niet waarvoor we moeten bidden, maar de Heilige Geest weet het wel en 
bidt voor ons. 
 
 
Het bidden in de naam van onze Heere Jezus Christus. 
Het bidden in de naam van onze Heere Jezus Christus is vrij algemeen. Maar als degenen die 
de Schrift bestuderen willen we weten of er enige schriftuurlijk rechtvaardiging is voor deze 
praktijk. Paulus schreef in Ef.5:18-20: 
 
“18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den 
Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus”. 
 
Er is dus schriftuurlijke rechtvaardiging voor de praktijk aangaande het bidden in de naam 
van onze Heere Jezus Christus. Dit geldt niet alleen voor bidden en zingen, want Paulus 
schreef in Kol.3:16-17: 
 
“16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart. 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van 
den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem”. 
 
 
De vrede van God als resultaat van het gebed. 
Paulus schrijft in Fil.4:6-7: 
 
“6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal 
uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”. 
 
Als we dus vragen hebben die in overeenstemming zijn met het Woord, dan kunnen we die 
aan de Heer voorleggen. Het is niet zo dat God noodzakelijkerwijs die vragen beantwoord. 
Maar of Hij dat nu wel of niet doet, dan blijft: “…..de vrede Gods, die alle verstand te boven 
gaat……”. Als we onze vragen in Zijn handen leggen dan hebben we als eerste resultaat 
vrede in onze harten en zinnen hetgeen voor de ongelovige wereld onbegrijpelijk is. 
 
Frequentie en de lengte van het gebed. 
 
Het bidden moet niet zo af en toe eens plaats vinden, maar met grote regelmaat zoals 
1Thess.5:17 het zegt: 
 
“Bidt zonder ophouden”. 
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Ook in 1Tim.5:5 beschrijft Paulus het gebed voor de weduwen in de gemeente: 
 
“Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en 
gebeden nacht en dag”. 
 
Romeinen 12:12 zegt dat we: 
 
“………………………………Volhardt in het gebed”. 
 
En in 1Thess.1:3 schrijft Paulus dat Paulus, Silas en Timotheüs waren: 
 
“Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te 
volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt” 
 
Kol.4:12 noemt dat Epafras was: 
 
“…………………………………..te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt 
volmaakt en volkomen in al den wil van God”. 
 
Merk op dat, van de kant van Epafras, er een groot verlangen en inspanning was om “…..te 
allen tijde strijdende……” in de gebeden. 
 
Er is geen vastgestelde lengte voor het gebed, terwijl sommige gebeden in de Bijbel nogal 
lang zijn, zoals die van Daniël in hoofdstuk 9, zijn er andere gebeden die kort zijn. 
Bijvoorbeeld in Nehemia 2:4-6, als koning Artaxerxes Nehemia een vraag stelt, doet 
Nehemia een zeer kort gebed alvorens hij de Koning antwoord geeft. Houd in gedachten dat 
Artaxerxes de koning was van het Medisch Perzische Rijk. Op dat moment was hij de 
machtigste heerser op de aarde. Nehemia had geen tijd om veel te zeggen maar God zorgde 
voor een welgezinde reactie van de Koning. 
 
“4 En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel. 5 En 
ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht 
aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, 
dat ik ze bouwe. 6 Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang 
zal uw reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij 
zond, als ik hem zekeren tijd gesteld had”. 
 
Dit gebed van Nehemia moet wel zeer kort geweest zijn opdat niet zou blijken dat hij Koning 
Artaxerxes negeerde, maar God hoorde het gebed en voorzag er in. 
 
 
Onze gezindheid in het gebed. 
We hebben nu hierboven reeds vele passages gezien die ons vertellen dat we dankbaar 
moeten zijn in onze gebeden, zoals in Kol.1:9-12; Fil.1:4; Kol.4:2-4; 1Tim.2:1-4; 1Tim.4:3-5; 
Ef.5:18-20; Kol.3:16-17; en Fil.4:6-7. 
 



 

20 
 

Het gebed moet niet gedaan worden in een ongepaste gezindheid. In 1Tim.2:8 schrijft 
Paulus: 
 
“Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn 
en twisting”. 
 
We moeten nimmer in boosheid tot God naderen zoals sommigen doen als er iets tragisch 
gebeurt. Ook moeten we niet twijfelachtig bidden zoals sommige ongelovigen hun gebed 
beginnen met: “God, als u daar boven bent…….”.  
 
Onze gebeden moeten in alle nederigheid worden gedaan. Jezus leerde aangaande 
nederigheid in het gebed in Lukas 18:9-14: 
 
“9 En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, 
en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: 10 Twee mensen gingen op in den tempel om te 
bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar. 11 De Farizeer, staande, bad dit 
bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, 
onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week; ik 
geef tienden van alles, wat ik bezit. 13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de 
ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij 
zondaar genadig! 14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; 
want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, 
zal verhoogd worden”. 
 
We weten nu natuurlijk dat Jezus degenen leerde die onder de wet van Mozes waren en dat 
wij vandaag de dag geen verplichting hebben om naar de tempel te gaan of tienden te 
betalen. Als we gelovigen zijn dan zijn we gerechtvaardigd en heeft God ons al onze zonden 
vergeven (Kol.2:13 en 3:13). Hoe het ook zij, de les dat we moeten bidden in nederigheid is 
nog steeds van kracht. Deze boodschap van het bidden in nederigheid vinden we ook in 
Matth.6:5-6, waar Jezus zei: 
 
“5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de 
synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen 
gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, 
gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen 
is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden”. 
 
Gebed moet uit een waarheidlievend hart komen, niet slechts het herhalen van bepaalde 
zinnen. Matth.6:7-8: 
 
“7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij 
menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 8 Wordt dan hun niet 
gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt”. 
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Onze houding in het gebed. 
Sommigen zullen zich afvragen of er een gepaste lichamelijke houding is voor het bidden, 
bijvoorbeeld knielen, staan, zitten enz. Er zijn vele passages die verwijzen naar de diverse 
houdingen. Sommigen van hen hebben we reeds genoemd in dit artikel. Paulus zegt in 
Ef.3:14-19: “buig ik mijn knieën” en hij verwijst naar: “opheffende heilige handen” in 
1Tim.2:8. In Luk.18:13 sprak Jezus over een man die stond en die:  “wilde ook zelfs de ogen 
niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst”,  Hebr.11:21 zegt dat toen Jacob de 
dood nabij was, en dat hij: “heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf”. 
Openbaring 7:11 zegt:  
 
“En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en 
vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God”.  
 
Soms beïnvloeden de omstandigheden de houding van de in de Schrift opgetekende 
gebeden, Bijvoorbeeld: Nehemia serveerde wijn aan de koning en daarbij stond hij 
waarschijnlijk, Jezus hing aan het kruis en Stefanus knielde terwijl hij werd gestenigd. 
 
Toen Jezus werd gevraagd om zijn discipelen te leren hoe ze moesten bidden vertelde hij 
hen niet dat dat in een speciale houding moest gebeuren. Hij gaf hun richtlijnen aangaande 
hetgeen ze moesten zeggen. Er is geen speciale houding voor het gebed. Onze gezindheid is 
veel belangrijker. Er kunnen gelovigen zijn die een bepaalde houding tot hulp kan zijn om in 
de juiste gezindheid te komen, maar de Schrift noemt geen specifieke eisen.  
 
 
Het gebed van Jabez 
Een gebed dat zeer populair is geworden in het christendom is het gebed van Jabez. 
1Kronieken 4:9-10 zegt: 
 
“9 Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, 
zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard. 10 Want Jabez riep den God Israels aan, 
zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand 
met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte! En God liet komen, 
wat hij begeerde”. 
 
Sommigen hebben deze passage misbruikt door te leren dat God in alles zal voorzien wat we 
maar willen, materieel of andere zaken, als we Hem er om vragen. Ten eerste is dat niet wat 
dit vers zegt. Het zegt dat aan God Jabez  gaf wat hij had gevraagd. Deze passage zegt niet 
dat God aan een ieder geeft wat hij of zij ook maar vraagt. Jabez was overigens een Israëliet 
die leefde onder de bedeling van de Wet van Mozes. Hij was niet een christen onder de 
bedeling der genade.  
 
Gelijkerwijs sommigen ook Joh.16:24 verkeerd toepassen, waar wordt gezegd: 
 
“………….bidt, en gij zult ontvangen…………………..”. 
 
Of verzen zoals Matth.21:22 of 1Joh.3:22.  
“Matth.21:22: En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen”. 
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“1Joh.3:22: En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, 
en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem”. 
 
Maar nogmaals, deze passages zijn niet tot ons gesproken die leven in de bedeling der 
genade. Ze zijn gesproken door bedienaars van de besnijdenis aan de Joden die onder de 
Wet van Mozes waren (Rom.15:8 en Gal.2:9). In de huidige bedeling krijgen we niet de 
garantie dat God onze verzoeken inwilligt. Dat zien we in 2Kor.12:7-9 waar Paulus schreef: 
 
“7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij 
gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met 
vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik den Heere driemaal 
gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; 
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn 
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone”. 
 
Maar, zoals we reeds eerder hebben gezien, zegt Fil.4:6-7: 
 
“6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal 
uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”. 
 
Aldus hebben we vrede, wetende dat we onze verzoeken in Gods handen hebben gelegd. 
 
  
Het gebed van de discipelen. 
Het gebed dat Jezus Christus leerde aan de discipelen, waarnaar door de meeste mensen 
wordt verwezen als het “Gebed des Heeren”, staat in Matth.6:9-13: 
 
“:9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw 
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons 
heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is 
het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen”. 
 
We zien in Lukas 11:2-4 een zelfde soort bewoording, daar wordt gezegd: 
 
“2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw 
Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook 
op de aarde. 3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden; want 
ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van den boze”. 
 
 We moeten er terdege acht op slaan dat Jezus Christus gezonden werd naar het volk Israël. 
Het was niet eerder dan enige tijd na Zijn hemelvaart dat Christus Paulus naar de Heidenen 
zond welke niet onder de Wet van Mozes waren. Dit gebed was om gebeden te worden door 
de Joden die onder de Wet van Mozes waren. Eén uitspraak zou in het bijzonder in conflict 
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komen met onze bedeling der genade dat heden ten dage operationeel is. Vandaag de dag 
vragen christenen niet aan God om hun zonden te vergeven omdat we reeds vergeven zijn 
(Kol.2:13 en Kol.3:13). Als we wel om vergeving vragen dan geloven we niet wat Paulus heeft 
gezegd over het feit dat al onze zonden (die we hebben gedaan, die we doen en die we nog 
zullen gaan doen) alreeds zijn vergeven. In plaats van om vergeving te vragen zouden we 
God moeten danken dat Hij ons alreeds heeft vergeven. Als we anderzijds bidden “…….Uw 
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. ….”  dan is dat 
wel goed, maar het heeft voor ons een andere betekenis dan dat het had voor de Joden die 
onder de Wet van Mozes waren. Wij mogen bidden dat Zijn koninkrijk moge komen, maar 
we weten dat voor ons eerst de “opname” komt, en dat daarna de (grote) verdrukking komt 
en daarna zal het duizendjarig koninkrijk worden opgericht door de Heere Jezus Christus. 
Ons vooruitzicht is geheel verschillend van dat van de Joden in de dagen van Christus. Ik zie 
voor de andere uitdrukkingen in dat gebed geen directe aanleiding waarom ze vandaag de 
dag niet zijn toe te passen. 
 
 
Andere gebeden in de Schrift. 
In 1Samuël 12:22-23 zegt Samuël tot het volk Israël:  
 
“22 Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, om Zijns groten Naams wil, dewijl het den 
HEERE beliefd heeft, ulieden Zich tot een volk te maken. 23 Wat ook mij aangaat, het zij verre 
van mij, dat ik tegen den HEERE zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; 
maar ik zal u den goeden en rechten weg leren”. 
 
Merk op dat het voor Samuël een zonde zou zijn geweest als hij niet voor Israël had 
gebeden. Maar Samuël zou dan niet tegen Israël hebben gezondigd, maar tegen God. 
 
Zie voor verdere lectuur over het onderwerp van het gebed de volgende, uit de vele, 
gebeden in de Schrift, inclusief de gebeden van Mozes voor Israël (Deut.9:26-29), van 
Simson voor kracht (Richteren 16:28-30), van Koning David (psalm 23,28,143), van Koning 
Salomon voor wijsheid (1Koningen 3:5-14), van Daniël (Daniël 9:3-20), van Koning Hizkia 
(Jesaja 38:1-6), van Jezus Christus voorafgaande aan de kruisiging (Joh.17:1-26).  
 
 

-4) De basis voor het begrijpen van de bijbel  
 
Om de Bijbel te begrijpen moet deze volgens de bedelingen bestudeert worden, dat is “het 
recht snijden van het Woord der waarheid” (2Tim.2:15). Maar wat betekent het dan om de 
Bijbel te bestuderen naar de bedelingen of het “recht snijden” van het Woord?  Het 
allereerste begin is om een passage uit de Bijbel te lezen en zich af te vragen: “Behoor ik tot 
de groep waar hier tegen wordt gesproken?” Dat is: Spreekt deze passage tegen 
christenen?”. Veelal wordt ons geleerd dat de gehele Bijbel aan ons is geschreven. Maar dat 
is niet correct. De gehele Bijbel is VOOR ONS geschreven, om te leren, maar niet alles is AAN 
ONS geadresseerd. 
Bijvoorbeeld: Toen God de wet gaf aan Israël, door Mozes, in ongeveer 1500 jaar voor 
Christus, was één van de wetten dat men niet op de Sabbat mocht werken. De Sabbat 
duurde van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Als iemand werd 
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gezien dat hij hout verzamelde op de Sabbat, in Numeri 15:32-36, dan had God Israël de 
opdracht gegeven om deze man te doden door steniging. Betekent dat dan dat als u uw 
buurman gras ziet maaien op zaterdagmorgen dat hij een zonde begaat? Natuurlijk niet. We 
moeten ons realiseren dat de kinderen Israëls geen christenen waren. Wij zijn niet onder de 
wet van Mozes zoals zij dat wel waren. Zij leefden in een andere bedeling dan wij. 
Het woord “bedeling” komt van het woord “uitdelen”. Een bedeling is dus een uitdelen van 
de wil van God over een bepaalde tijdsperiode aan een bepaalde groep mensen. Met 
andere woorden, een bedeling is de weg waarop God handelt met een groep mensen 
gedurende een bepaalde periode. Om een passage uit de Bijbel op een juiste manier te 
verstaan, is het belangrijk om beide te weten, namelijk, de periode waarnaar het verwijst, en 
de groep mensen waarop het van toepassing is. Op deze wijze kunt u bepalen welke 
bedeling van toepassing is op iedere passage uit de Bijbel.   
God heeft verschillende regels gehad voor verschillende groepen mensen in verschillende 
perioden.  
Hier is een simpel voorbeeld, het betreft de doodstraf.  
1)-Toen Adam en Eva in de hof van Eden waren was er geen doodstraf voor het plegen van 
een moord. Er was geen enkele zonde waarvoor werd gestraft. Bovendien was er in het 
geheel geen dood omdat de val van de mens nog niet had plaats gevonden.  
2)-Enige jaren nadat Adam en Eva uit de Tuin van Eden waren verdreven, vermoorde Kaïn 
zijn broeder Abel (Gen.4:8-15). Maar er was geen doodstraf voor Kaïn. God had dat nog niet 
toegestaan. God had trouwens een teken aan Kaïn gesteld zodat niemand hem zou doden. 
3)-Na de zondvloed stelde God de doodstraf in voor moord (Gen.9:6). 4)-En, zoals zojuist 
toegelicht, toen God de wet van Mozes instelde, werd de doodstraf ingesteld voor het 
werken op de Sabbat. Sommige andere overtredingen resulteerden eveneens in de dood 
door steniging, zoals het aanbidden van afgoden, echtbreuk, homosexuele handelingen, en 
het raadplegen van geesten (Lev.20). 
Alleen al in dit eenvoudige voorbeeld zien we duidelijk vier verschillende regels aangaande 
de doodstraf, toegepast in verschillende bedelingen.    
 
Nu volgt een opsomming van alle bedelingen: 
 
Eeuwigheid - Zelfs voordat God de wereld heeft geschapen, was Hij er al, hebbende geen 
begin en geen einde. 
 
1)-Onschuld – van de schepping tot de zondeval (de eerste zonde) – Ofschoon de Bijbel het 
niet vermeld duurde deze bedeling vermoedelijk niet lang, misschien slechts enkele dagen. 
Het eindigde ongeveer 4000 jaar voor Christus. Deze bedeling beslaat de periode van 
Gen.1:1 tot Gen.3:22.   
 
2)-Geweten – Van de zondeval tot de zondvloed – Deze bedeling duurde van ongeveer 4000 
tot ongeveer 2350 jaar voor Christus en beslaat in de Schrift de periode van Gen.3:22 tot 
Gen.8:19. Met weinig instructie van God in deze tijd handelden de mensen naar hun eigen 
geweten. Het kwaad werd zo overweldigend dat deze bedeling werd beëindigd doordat God 
alles vernietigde door de zondvloed, met uitzondering van Noach en zijn familie.   
 
3)-Menselijke bestuur – van de zondvloed tot de roeping van Abraham – Deze bedeling 
begon ongeveer 2350 jaar voor Christus en duurt nog steeds voort. Alhoewel Abraham en 
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zijn nakomelingen onder de bedeling der belofte kwamen rond 2000 voor Christus, als 
uitgelegd onder punt 4, bleef de rest van de mensheid onder de bedeling van menselijk 
bestuur. In de Schrift beslaat het de periode van Gen.8:20 tot Gen.11:32. God stond de 
mensen toe om zichzelf te regeren en om boosdoeners te straffen. 
 
4)-Belofte – van de roeping van Abraham tot het geven van de wet aan Mozes voor de 
kinderen Israëls – Deze bedeling was alleen van toepassing op Abraham en zijn 
nakomelingen, door zijn zoon Izak, en de zoon van Izak, Jacob (Israël). Het duurde van 
ongeveer 2000 tot ongeveer 1500 jaar voor Christus en beslaat in de Schrift de periode van 
Gen.12:1 tot Ex.19:7. God beloofde Abraham dat Hij een land zou geven aan het zaad van 
Abraham en dat alle volken van de wereld gezegend zouden worden door zijn zaad. 
Alhoewel Israël onder de wet ging, zie punt 5, rond 1500 voor Christus, is de belofte van God 
aan Abraham nog steeds van kracht. 
 
5)-Wet – van het geven van de wet aan Mozes, voor de kinderen Israëls, tot de roeping van 
Paulus, de apostel der Heidenen (degenen die niet tot Israël behoorden) – Deze bedeling 
was alleen van toepassing op de nakomelingen van Jacob, Israël. Het begon ongeveer 1500 
voor Christus en duurde tot het in ongeveer 37 na Christus begon te vervagen en stopte in 
70 na Christus. (de verwoesting van de tempel). De wet zal gedurende zeven jaren, van de 
grote verdrukking, terug komen. Dat is na de onder punt 5 genoemde bedeling der genade. 
Het beslaat in de Schrift de periode van Ex.19:8 tot Hand.8 en van Hebreeën tot Openbaring. 
Het boek Handelingen is een boek van overgang van wet naar genade. Gedurende de 
periode van Hand.9 tot 28 zien we het opkomen van de bedeling der genade en het 
vervagen van de bedeling der wet. God verkoos Israël als Zijn oogappel. Hij gaf Israël strenge 
wetten, harde straffen, en profetieën van wereldwijde omvang in het toekomstige koninkrijk 
van hun komende Messias.  
 
6)-Genade – van de roeping van Paulus, de apostel der Heidenen, tot de opname van de 
Gemeente – Wij zijn nu in deze bedeling. Het begon in ongeveer 37 jaar na Christus en duurt 
tot de toekomstige opname. Hopelijk zal dat spoedig zijn, maar we weten niet wanneer de 
opname plaats zal vinden, we weten alleen dat het vóór de zevenjarige verdrukking plaats 
zal vinden. Deze bedeling der genade is in de Schrift vervat in de brieven van Paulus, 
Romeinen tot en met Filémon. Toen Israël weigerde om Jezus Christus aan te nemen, die, als 
hun Messias, was opgevaren naar de hemel, keerde God zich tot de Heidenen om Israël tot 
jaloersheid op te wekken (Rom.11:11). 
 
7)-Koninkrijk – (of goddelijke regering) – van de wederkomst van Jezus Christus tot de grote 
witte troon van oordeel – Dit begint aan het einde van de zevenjarige verdrukking, zoals 
reeds eerder genoemd, en duurt duizend jaar. Gedurende deze tijd zal Jezus Christus als 
Koning heersen vanuit  Jeruzalem. Deze bedeling is vervat in Openbaring hoofdstuk 20. 
Echter kunnen veel meer details van deze bedeling gevonden worden in de vele profetieën 
in verschillende delen van de Bijbel.  
 
Eeuwige toekomst – Deze bedeling begint aan het einde van het duizendjarig vrederijk en 
duurt eeuwig. Het is in de Schrift vervat in de hoofdstukken 21-22 van het boek Openbaring.  
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Opmerking van de vertaler: Hierboven een overzicht van de bedelingen in de Bijbel in de 
                                                  Engelse taal. 
 
Het begrijpen van de bedelingen ruimt allerlei verwarringen op.  Bijvoorbeeld kunnen veel 
mensen niet begrijpen waar Kaïn mee trouwde. Blijkbaar trouwde hij met één van zijn 
zusters omdat er geen andere vrouwen waren om mee te trouwen. Deze mensen weten dat 
vandaag de dag een man niet moet gaan trouwen met naaste verwanten, omdat ze 
misschien bekend zijn met  de aan Mozes gegeven wet, voor Israël, om geen naaste 
verwanten te trouwen. Echter veronderstellen de mensen dat deze regel altijd al van kracht 
is geweest. Maar in werkelijkheid leefde Kaïn 2500 jaar voordat God het statuut instelde 
tegen het huwen met een naaste verwant. Mensen die niet volgens de bedelingen studeren 
zullen de regels, bestemd voor verschillende mensen in verschillende tijden, vermengen. 
Zodoende hebben ze dus weinig kans om een goed begrip te krijgen van de Schrift of van de 
wil van God voor hun eigen leven.  
 
Let er op dat bedelingen elkaar soms kunnen overlappen, er zijn dan twee bedelingen die 
worden toegepast op twee verschillende groepen mensen. Bijvoorbeeld: de gehele tijd dat 
Israël onder de bedeling der wet (zie punt 5) was, waren alle Heidense volken onder de 
bedeling van menselijk bestuur (zie punt 4). Een soortgelijke overlapping gebeurde van 
ongeveer 37 tot 70 na Christus. Gedurende deze tijd waren de Joden in Israël nog steeds 
onder de wet (Hand.21:20-21) en dat eindigde toen de Romeinen Jeruzalem en de tempel 
verwoesten in 70 na Christus. Maar de Heidenen en de Joden die buiten het land Israël 
woonden waren alreeds onder de genade (zie punt 6), de bedeling die aan Paulus is gegeven 
(Ef.3:2), de apostel der Heidenen (Rom.11:13).  
 
Nu we zo ver zijn moet ik eerst iets uitleggen dat een grote bron van verwarring is voor de 
meeste christenen (in het verleden ook voor mijzelf). Paulus zegt in 2Tim.2:8:  
 
“Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade 
Davids, naar mijn Evangelie”.  
 
Hoe kan Paulus “mijn evangelie” zeggen? Paulus legt in Gal.1:11-12 uit dat het evangelie dat 
hij predikte niet is naar de mens, maar: 
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“…….door de openbaring van Jezus Christus”.  
 
Het feit dat het een verborgenheid was betekent dat niemand het voorheen wist. Het was 
een geheimenis. 
 
Johannes de Doper, Jezus, en de twaalf apostelen predikten het evangelie van het koninkrijk 
aan alleen het volk Israël. Dit goede nieuws was dat het koninkrijk, in het Oude Testament 
beloofd door de profeten, nabij was. Dit koninkrijk vereiste de bekering van het gehele volk 
Israël. Vandaar dat de boodschap van dat evangelie was:  
 
“Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth.3:2, 4:17 en 10:7).  
 
Zelfs na de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus gold het aanbod van het 
koninkrijk, voor Israël, nog steeds. Petrus bood het Koninkrijk aan Israël opnieuw aan in 
Hand.3:19-21, indien ze zich als volk zouden bekeren. Maar ze wilden niet. Dus werd het 
koninkrijk uitgesteld en God riep Paulus en maakte hem:  
 
“een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen” (Rom.15:16)  
 
En:  
 
“zoveel ik der heidenen apostel ben” (Rom.11:13).   
 
Dat maakte Paulus tot “onze apostel”. 
God gaf informatie aan Paulus die niemand eerder heeft geweten. Het was een nieuw 
evangelie, Paulus noemde dat: “Het evangelie der genade Gods” of: “Mijn evangelie”. Het 
evangelie der genade is dat Jezus Christus, de Zoon van God, vrijwillig Zijn leven gaf als het 
volmaakte offer om onze zonden te betalen. Hij werd gekruisigd, begraven, en is op de derde 
dag weer opgestaan (1Kor.15:1-4). Kijk nu naar de eerste hoofdstukken van Handelingen. U 
zult nergens vinden dat de twaalf apostelen spreken over het verlossende bloed van Jezus 
Christus of spreken over het feit dat Hij stierf voor onze zonden. Ze noemden wel Zijn dood 
en opstanding, maar alleen als een groot wonder om aan Israël te bewijzen dat Hij leeft en 
terug kan komen om hun Koning te worden zoals de profeten hebben geprofeteerd in het 
Oude Testament. De twaalven vertelden de Joden niet dat Christus Zijn leven had gegeven 
als een offer, maar dat de Joden Hem hadden omgebracht. De twaalven brachten de dood 
van Christus nimmer in verband met de vergeving van zonden.  Het feit dat Zijn dood en 
vergeving verwant zijn met elkaar was op dat moment nog een verborgenheid. Dat werd 
later geopenbaard aan Paulus:  
 
“Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; Welke 
niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo 
zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben” (1Kor.2:7-8). 
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Hier ziet u dat God,  die de toekomst reeds wist voordat Hij de wereld schiep, het plan voor 
onze verlossing (ons evangelie) geheim hield (een verborgenheid), en Hij openbaarde dat 
geheim nadat Hij Paulus had geroepen. Zie eveneens Rom.16:25.  
 
Het nu volgende voorbeeld zal de belangrijkste verschillen, van de twee programma’s, 
illustreren. 
 
Jezus, sprekende tot de mensen tijdens Zijn aardse bediening, zegt in Matth.6:14-15: 
 
“Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw 
misdaden niet vergeven”. 
 
Let wel dat je alleen vergeving ontvangt als je eerst anderen vergeeft. 
 
Paulus zegt ons het omgekeerde in Ef.4:32: 
 
“Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs 
ook God in Christus ulieden vergeven heeft”. 
 
Als u een gelovige bent dan heeft God u reeds vergeven. Niet slechts sommige zonden, maar 
alle zonden die we ooit zullen doen (Kol.2:13). Ongetwijfeld wil God dat christenen anderen 
vergeven, en we zullen in de hemel beloning ontvangen naar onze werken (1Kor.3:10-15). 
Maar onze behoudenis hangt ganselijk niet af van onze werken (Rom.4:5).  
  
Paulus sprak Jezus niet tegen. Tenslotte ontving Paulus zijn boodschap van onze opgestane 
en opgevaren Heer Jezus Christus zelf. Hun boodschappen, die van de twaalven en die van 
Paulus, spreken elkaar niet tegen omdat ze voor verschillende doelgroepen in verschillende 
bedelingen bestemd waren. Als een man zijn zoon zegt de vuilnisbak te ledigen en tegen zijn 
dochter zegt dat ze de vloer moet stofzuigen, spreekt hij zichzelf niet tegen. Jezus Christus, 
in Zijn aardse bediening, onderwees Joden die onder de wet van Mozes waren. Maar later 
leerde Jezus Christus, door Paulus, dat christenen (voor het merendeel geen Joden zijnde)  
niet onder de wet van Mozes waren, maar onder de genade (Rom.6:14). We zijn heden ten 
dage nog steeds in de bedeling der genade, die door zal gaan tot de opname van de 
Gemeente. Aldus is onze redding door het evangelie van genade te geloven dat onze Heere 
Jezus Christus openbaarde aan onze Apostel Paulus de Apostel der Heidenen.  
 
 

-5) Israëls Koninkrijks Evangelie en ons Genade Evangelie 
                                 
Dit artikel is als volgt onderverdeeld: 
 
--Inleiding 
--Het Koninkrijk-programma van het Oude Testament. 
--De aardse bediening van Jezus Christus. 
--De begin periode in het boek “Handelingen”. 
--Begin van de bediening van Paulus. 
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--De apostel van de heidenen. 
--De verborgenheid van het Evangelie der Genade. 
--Het begrijpen van de bedelingen / De bedelingen in de Bijbel. 
--Het Evangelie naar Petrus en het Evangelie naar Paulus. 
--Naar het voorbeeld van de olijfboom. 
--Onze grote opdracht. 
--Grondbeginselen van het evangelie en onze opgevaren Heer. 
--Samenvatting. 

 
INLEIDING. 
 
Gedurende de donkere eeuwen, van ongeveer 500 tot ongeveer 1500 na Christus, kreeg het 
publiek geen toegang tot de Bijbel, het werd hun niet toegestaan. Alleen de geestelijken 
mochten het Woord van God inzien. Zij deelden toen kleine kruimels uit aan de massa, vaak 
verdraaiden ze bedoeling van Gods Woord voor eigen gewin of voor politieke doeleinden. 
Tegen de tijd dat de reformatie begon was praktisch alle Bijbelse waarheid verloren of 
vervormt. Nadat de hervormers de Bijbels weer terug hadden gelegd in de handen van de 
gewone man gingen de mensen proberen de juiste, verloren gegane, kerkleer te 
reconstrueren. 
Dit was zeer moeilijk omdat ze eeuwenlang waren ondergedompeld in alle soorten 
ketterijen. De diverse groepen varieerden in hun succes, ze corrigeerden sommige gebieden 
aangaande de leer en ze faalden om de andere gebieden te corrigeren. Sommige valse 
leringen werden veranderd in nieuwe, daarvan verschillende, valse leringen. In elk geval is 
niet één van de honderden denominaties of sekten er in geslaagd om terug te keren naar de 
zuivere leer van de vroege gemeente. Misschien moet ik het woord ‘zuiver’ niet gebruiken 
omdat we uit Galaten 3 en 1Korinthiërs 5 kunnen opmaken dat verkeerde leer, reeds in die 
prille begintijd, was ingeslopen in de lokale gemeenten.   
Eén van de redenen waarom zovele christenen de Bijbel vandaag de dag niet begrijpen is 
omdat er eenzelfde tendens is om te zijn als de geestelijken in de dagen van Galileo. De 
ontdekking van Galileo dat de zon, en niet de aarde, het centrum is van het zonnestelsel, 
was tegen de kerkleer van die tijd. Gedurende eeuwen lang hadden geestelijken geleerd dat 
de aarde het centrum was van het universum ofschoon dat nergens in de Bijbel stond. De 
geestelijken beschermden hun onwetendheid zo zorgvuldig dat dat ze zelfs niet, al was het 
ook maar voor heel even, als bewijs, wilden kijken door de telescoop van Galileo. 
 
De meeste gemeenten vinden zichzelf Gods volk van vandaag , ja, zelfs het enigste volk dat 
God ooit had en zal hebben. Zodoende lezen ze passages in de Bijbel en zien de huidige 
gemeente als de totale focus van geheel de Schrift. Maar ze blijven in gebreke om zich te  
realiseren dat er mensen, van vroegere tijden, voor de zondvloed, zijn gered, en van het Oud 
Testamentische Israël, van de heidense volken gedurende het Oude Testament, en uit de 
toekomstige grote verdrukking, en uit het duizendjarig vrederijk als Christus regeert op 
aarde. Niet één van deze miljoenen en miljoenen gelovigen waren of zullen, zoals wij zouden 
zeggen “christenen”,  worden genoemd. Terwijl wij, in de huidige gemeente, een zeer 
speciale plaats hebben, zijn we niet de enige focus van alle geschriften, of van dat deel van 
de geschriften waar algemeen naar wordt verwezen als het Nieuwe Testament. 
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De belangrijkste punten waar naar wordt verwezen in dit artikel zijn hieronder weergegeven. 
Sommige van de verklaringen zullen voor een aantal christenen nogal verrassend zijn, maar 
ik geloof dat de gegeven verwijzingen naar de Schrift en de bladzijden die nog volgen hen 
één en ander duidelijk zullen maken. Bovendien verwacht ik niet dat iemand alleen iets 
gelooft omdat ik het zeg. Ik zou graag willen dat allen zouden handelen als de Bereërs 
waarvan Hand.17:11-12 zegt:  
 
“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met 
  alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. 
  Velen dan uit hen geloofden....”. 
 
1)-De apostel Paulus en de apostel Petrus predikten beiden het evangelie, het goede nieuws. 
Maar door nauwkeurig te onderzoeken hetgeen ze zeiden is het duidelijk dat hun 
boodschappen van elkander verschilden. Ze waren niet met elkaar in tegenspraak want zij 
spraken hun evangelie tot afzonderlijke toehoorders. In dit artikel zullen we die twee unieke 
boodschappen onderzoeken samen met de twee groepen toehoorders waartegen werd 
gesproken. 
 
2)-Ons evangelie is dat Jezus Christus, de Zoon van God, Zijn leven ten offer gaf voor onze 
zonden, werd begraven en opgestaan is op de derde dag. (1Kor.15:1-4). Dit is hetgeen de 
apostel Paulus predikte. Er is vandaag de dag slechts één evangelie dat we moeten 
verkondigen. Er zijn in het verleden echter ook andere evangelieën van kracht geweest 
(Gal.3:8; Matth.9:35 en 10:5-7) en er zullen in de toekomst nog andere zijn (Matth.24:14 en 
Op.14:6-7) nadat de gemeente is opgenomen. 
 
3)-Ofschoon de twaalf apostelen door de Heer Jezus Christus bij voorbaat duidelijk is verteld 
dat Hij zou sterven en weer opstaan uit de doden, wisten de apostelen dat niet 
(Matth.16:21-22; Lukas 18:33-34 en Joh.20:9), het was voor hen, door God, verborgen. De 
dood en opstanding van Jezus Christus zijn onmisbare onderdelen van het evangelie van 
Paulus. Herinner u eveneens dat de discipelen een evangelie predikten tijdens de aardse 
bediening van Jezus Christus. Maar het was absoluut niet het evangelie dat Paulus 
verkondigde, want zij, de twaalven, kenden het evangelie niet dat Paulus predikte.  
 
4)-Voordat de Heer Jezus Christus aan Paulus had geopenbaard dat Zijn kruisiging een offer 
voor onze zonden was, wisten de andere apostelen daar niets van. In het boek Handelingen 
zegt Petrus niets over het offer, of over verzoening of over het bloed van Jezus Christus. Hij 
verbindt de dood van Christus nimmer met de vergeving van zonden. Ons evangelie, 
waardoor we gered worden, was een verborgenheid die door onze Heer Jezus Christus aan 
Paulus is geopenbaard. Het was bij niemand bekend, ook niet bij de twaalf apostelen en ook 
niet bij Satan zelf (1Kor.2:7-8). 
 
5)-Paulus was de apostel van de heidenen (Hand.9:15 en Rom.11:13). Jezus Christus, en de 
apostelen vóór Paulus, predikten, met enige uitzonderingen, alleen tot het volk Israël 
(Matth.10:5-6; 15:24; Joh.12:20-24; Hand.2:5,36; 3:12 en 11:19). 
 
6)-Nadat Jezus Christus was opgevaren naar de hemel predikte Petrus dat het volk Israël 
geloven moest dat Jezus de Christus was, dat Hij was die Hij zeide, de Messias. Ze moesten 
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zich bekeren en met water gedoopt worden (Hand.2:38). Als ze dat allen deden dan zou 
Christus terugkeren om het Koninkrijk te vestigen zoals de Oud Testamentische profeten dat 
hadden voorzegd (Hand.3:19-21). 
 
7)-De twaalf apostelen waren onder de wet van Mozes en gingen ijverig voort om in hun 
gehele leven de wet te volgen. Maar Paulus leert de heidenen: “......want gij zijt niet onder 
de wet, maar onder de genade” (Rom.6:14). 
 
8)-Vanaf Abraham, door het gehele Oude Testament, en gedurende de aardse bediening van 
Christus en de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, er waren enige 
uitzonderingen, maar voor het overgrote deel, handelde God alleen met het volk Israël. 
Alleen Israël is de focus in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen. De bediening 
aan de Heidenen begon niet eerder dan meer dan twaalf jaar na de aardse bediening van 
Christus, en dus na de bekering van Saulus. 
 
  
Het koninkrijk-programma van het Oude Testament. 
 
God beloofde het volk Israël een Land, een Koning en een Koninkrijk. Tenslotte zou het volk 
een volk worden van priesters om verlossing te verkondigen aan de Heiden volken. Het was 
in het Oude Testament geen verborgenheid dat Israël op een dag het Woord van God uit zou 
dragen aan alle volkeren. Maar het was geprofeteerd dat dit plaats zou vinden nadat de 
Messias was gekomen en Zijn Koninkrijk had opgericht met als centrum Jeruzalem. Dan 
zouden mensen uit Israël naar alle volken worden gezonden om de Heidenen naar de God 
van Israël te leiden in Jeruzalem. Maar geheel Israël heeft Hem niet ontvangen en moet Hem 
dus nog ontvangen, het is nog toekomst. Zodoende is de vervulling van dit oude programma 
uitgesteld. Het was een verborgenheid dat God het plan had om naar de Heidenen te gaan 
(door de apostel Paulus) als Israël het Koninkrijk zou verwerpen. 
Nadat de bedeling der genade Gods is geëindigd met de opname van de gemeente als 
lichaam van Christus, zal God het oude programma, met Israël, weer hervatten. Dit is een 
zeer korte samenvatting. Maar nu, omdat het zo heilzaam is om de Schriften te verstaan, 
gaan we terug naar het Oude Testament om het programma van het Koninkrijk te 
onderzoeken vanaf de tijd dat het begon.  
 
Zo rond de 2000 jaar voor Christus, ongeveer 350 jaar na de zondvloed, koos God één man 
uit alle mensen van de wereld, uit wie Hij een speciaal volk wou maken. Die man was Abram, 
later zou God hem Abraham noemen. God gaf aan Abram de belofte dat hij een groot volk 
zou worden.  
 
“En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees 
  een zegen! .........en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden” 
  (Gen.12:2 en 3).  
 
Vanuit dit vers zien we dat God alle volken in gedachten had. Maar Hij koos één man en zijn 
nakomelingen (één volk) om die te gebruiken om de rest van de mensen te bereiken. Toen 
dan Abram in het land Kanaän was:  
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“....verscheen de Heere aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven” 
  (Gen.12:7). 
 
Verder bevestigde God Zijn verbond met de zoon van Abraham, Izak (Gen.17:19 en 26:3-4) 
en daarna met Izak zijn zoon Jakob wiens naam God veranderde in “Israël” (Gen.28:13-14). 
Dus het volk Israël zijn nakomelingen van Jacob. 
 
Nadat het volk Israël vele jaren in slavernij in Egypte was geweest, riep God Mozes om het 
volk Israël uit Egypte te leiden en gaf hun een uitgebreid stelsel aan wetten die tezamen 
worden genoemd: “de wet van Mozes”, of eenvoudig “de wet”. Veertig jaar later gingen ze 
het land Kanaän binnen dat lang geleden beloofd was aan hun stamvader Abraham. In de 
loop der tijden zou God door verschillende profeten tot Israël spreken. Vele van de 
profetieën gingen over de toekomstige Koning die op een dag komen zou en over het 
Koninkrijk zal heersen dat Hij dan zal oprichten. Eén zo’n belofte aangaande de Koning 
vinden we in Jesaja 9:5-6. Geschreven rond 750 jaar voor Christus, het zegt:  
 
“Want een kind is ons geboren, 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; Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op 
  de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met 
  gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der 
  heerscharen zal zulks doen”.   
 
Dan in Zacharia 2:10-11:  
 
“Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u  
  wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dage de Heere toegevoegd 
  worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen...”.   
 
Opgemerkt zij dat de vele volken ten dage van Zacharia, geschreven rond 520 voor Christus, 
niet waren verbonden met de Heer, maar eens zullen ze dat wel zijn, als de Heer komt om te 
wonen in Jeruzalem.  
 
Deze Koning zal eveneens de Verlosser zijn die Israël zal verlossen van hun zonden.  
 
“En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de  
  overtreding in Jakob, spreekt de Heere”. (Jesaja 59:20).  
 
“En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden” (Psalm 130:8).  
 
“Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de 
   inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid” (Zach.13:1). 
 
Maar wat zal de rol van Israël zijn in dat toekomstige koninkrijk? Zullen ze net zo zijn als de 
andere volken? In Exodes 19:5-6 heeft God hen gezegd:  
 
“Nu dan, indien gij naarstig Mijn stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult 
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  gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van Mij; En gij zult Mij een 
  priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen 
  Israëls spreken zult”. 
 
Israël zal dus niet gelijk zijn aan de andere volken. Ze zullen boven alle andere volken staan 
als een heilig volk. Heilig betekent dat ze apart zijn gezet voor God met een speciaal doel. 
Israël zal apart worden gezet voor Gods doel om priesters of  “middelaars” te zijn voor de 
Heiden volken. 
 
Hoofdstuk 8 van Zacharia voorziet ons van meer inzicht in de rol van de Jood wanneer de 
Koning, Jezus Christus, Zijn Koninkrijk opricht, we zullen veel van die verzen bekijken. 
Zacharia 8:3 zegt: 
 
“Alzo zegt de Heere: Ik ben weergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem 
  wonen; en Jeruzalem zal genoemd worden een stad der waarheid, en de berg van de Heere 
  der heerscharen, een berg der heiligheid”.  
 
Dit bevestigt dat dit hoofdstuk over de tijd gaat nadat Jezus Christus naar de aarde is 
weergekeerd. Verdere bevestiging vinden we in de verzen 7-8: 
 
“Alzo zegt de Heere der heerscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land van de 
  opgang, en uit het land van de ondergang der zon. En Ik zal hen hier heenbrengen, dat zij 
  in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal 
  hun tot een God zijn.....”. 
 
En dan in vers 13: 
 
“En het zal geschieden, zoals gij, o huis van Juda! En gij, o huis Israëls, geweest zijt een 
  vloek onder de heidenen, alzo zal Ik u behoeden, en gij zult een zegening wezen......”. 
 
Israël blijft veracht door de volken totdat de Heere Jezus Zijn koninkrijk heeft opgericht. 
Daarom weten we dat Zach.8:20-23 over het koninkrijk spreekt als daar wordt gezegd: 
 
“Alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog zal het geschieden, dat de volken, en de 
  inwoners van vele steden komen zullen; En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de 
  inwoners van de andere, zeggende: Laat ons vlijtig heengaan, om te smeken het 
  aangezicht van de Heere, en om de Heere der heerscharen te zoeken; ik zal ook heengaan. 
  Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om de Heere der heerscharen te 
  Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht van de Heere te smeken. Alzo zegt de Heere 
  der heerscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der 
  heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij 
  zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”.   
 
Uit deze en andere gelijkluidende passages was reeds bekend dat de bediening van de Joden 
uiteindelijk naar de Heidenen zou gaan. Maar het zal geheel verschillend zijn van de 
bediening in de hedendaagse gemeente. De hedendaagse gemeente heeft geen geografisch 
hoofdkwartier behalve dan de hemel zelf, en we weten dat Jezus Christus nog niet is 
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teruggekeerd. De gemeente bestaat voor het merendeel uit Heidenen die allen op gelijke 
voet staan, tezamen met enige gelovigen uit de Joden. Maar het koninkrijk waarvan 
gesproken wordt in Exodes en Zacharia, zoals boven aangegeven, zal alleen zetelen in 
Jeruzalem, alwaar dan alle Joden zullen werken als heilige priesters om de Heidenen naar 
Jezus Christus te leiden Die dan reeds naar Jeruzalem is teruggekeerd en Zijn koninkrijk heeft 
opgericht.    
 
In het koninkrijk zal Israël zelfs zijn eigen voedsel niet hoeven te verbouwen. De Heidenen 
zullen dat voor hen doen, omdat Israël dan hun priesters zijn. Jesaja 61:5-6 zegt: 
 
“En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en 
  wijngaardeniers zijn. Doch gij zult priesters des Heeren heten, men zal u dienaren van 
  onze God noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij 
  u beroemen”. 
 
Hieraan toevoegende zegt Micha 4:1-2: 
 
“Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des Heeren zal 
  vastgesteld zijn op de top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvels, en de 
  volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heengaan, en zeggen: Komt en 
  laat ons opgaan tot de berg des Heeren, en tot het huis van de God Jakobs,........”. 
 
De echo van deze profetie vinden we in Jesaja 2:2: 
 
“En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heeren zal 
  vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvels, en 
  tot hem zullen alle heidenen toevloeien”. 
 
Aldus verwachten de Joden hun Messias, dat Hij Zijn groot koninkrijk zal oprichten. Dan zal 
Hij Israël als een heilig volk van priesters uitzenden naar de heidenen. Wat de Joden niet 
wisten was dat niet het gehele volk Israël de Messias zou aannemen. Daardoor stopte God 
de vervulling van de profetieën en ging, met een ander programma, naar de heidenen. 
Wanneer dit huidige programma, voor de gemeente, wordt afgesloten door de opname, zal 
God de overblijvende Oud Testamentische profetieën, zoals ze in Zijn Woord staan 
opgetekend, vervullen. 
 
 
De aardse bediening van Jezus Christus 
 
Als we vooruit zien, van het Oude Testament naar de tijd van de aardse bediening van 
Christus, zien we dat Jezus Christus, Johannes de Doper,  en de twaalf apostelen het 
evangelie van het koninkrijk predikten aan Israël. Dit was niet het evangelie der genade dat 
later door de apostel Paulus zou worden gepredikt aan de gemeenten welke in hoofdzaak 
bestonden uit Heidenen (niet-Joden). Paulus predikte dat Jezus Christus stierf voor onze 
zonden en opgestaan is uit de dood, maar gedurende de aardse bediening van Christus, 
predikte niemand die boodschap. Het was zelfs nog niet eens geopenbaard. 
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Johannes de Doper predikte het evangelie van het koninkrijk, dat was: 
 
“.....Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth.3:2). 
 
Markus 1:4 zegt: 
 
“Johannes was dopende in de woestijn, en predikende de doop der bekering tot vergeving 
  der zonden”. 
 
Dit laat ons zien dat vóór het kruis, het volk Israël vergeving van zonden kon ontvangen 
zonder dat ze wisten dat de Messias ter dood zou worden gebracht of uit de doden 
opgewekt zou worden. Johannes de Doper predikte en doopte met water om het volk Israël 
voor te bereiden op de komst van de Messias.  
 
“.....opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met 
  het water” (Joh.1:31).  
 
Markus 1:14-15: 
 
“En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie 
  van het Koninkrijk Gods, En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij 
  gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie”. 
  
Het evangelie van het koninkrijk dat Jezus predikte was dezelfde boodschap die Johannes de 
Doper predikte: 
 
“Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het 
  Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth.4:17). 
Matth.9:35 zegt: 
 
“En Jezus ging al de steden en vlekken rond, lerende in hun synagogen (de Joden hun plaats 
van aanbidding), en predikende het Evangelie van het Koninkrijk, en genezende alle ziekte en 
alle kwaal onder het volk”.  
 
Het was nog niet geopenbaard dat Jezus Christus zou sterven en weer opstaan, en al 
helemaal niet dat Hij Zichzelf ten offer zou geven voor onze zonden. Dat was dus geen 
onderdeel van het evangelie dat de twaalven, Johannes de Doper, en Jezus Christus 
predikten. Ze verkondigden nog steeds het evangelie van het koninkrijk. 
 
Jezus Christus zond, in Matth.10:5-7, de twaalven om alleen tot Israël te prediken: 
 
“Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet 
  heengaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad van de 
  Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En 
  heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”.  
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De discipelen werd duidelijk verteld dat ze alleen naar het volk Israël moesten gaan, en ze 
predikten niets aangaande de dood, begrafenis, en opstanding. 
 
In Matth.15:21-28, werd Jezus Christus benaderd door een Kanaäitische vrouw, een Heiden, 
wiens dochter door de duivel gekweld werd. Toen ze naar hem vroeg gaf Christus geen 
antwoord, en de discipelen wilden haar wegzenden. Christus zegt dan in vers 24: 
 
“.....Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”. 
 
Sommigen zullen denken dat dit vers betekent dat Jezus Christus zijn discipelen berispte, en 
suggereren dat Hij naar het gehele mensdom was gezonden. Hij is echter, zoals uit de tekst 
blijkt, alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat verklaart ook Zijn 
betrekking tot de Joden als kinderen, en tot de Heidenen als honden.  
 
“Doch Hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en 
  de hondjes voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere! Doch de hondjes eten ook van de 
  brokjes die er vallen van de tafel van hun heren” (Matth.15:26-27). 
 
Toen ze zich had vernederd tot het nivo van een hond voldeed Hij tenslotte aan haar 
verzoek, maar Hij had gezegd waarvoor Hij was gekomen. 
 
Er zijn veel christenen die “denken” dat Jezus Christus mens is geworden en naar de aarde is 
gekomen om te spreken tegen de hele mensheid, en niet alleen tot Israël. We moeten 
echter niet hetgeen we “denken” plaatsen boven hetgeen Jezus Christus duidelijk zei: 
 
“....Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”. 
 
Bovendien is dat, zoals we hebben gezien, in overeenstemming met de Oud Testamentische 
profetieën. Zowel hier, als ook in alle andere gevallen, moeten we God op Zijn Woord 
nemen. Als we nu verder gaan zullen we naar andere, aanverwante, passages kijken.  
 
In Joh.11:27, zegt Marta: 
 
“....Ja, Heere; ik heb geloofd, dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, Die in de wereld 
  komen zou”. 
 
Dit is alles wat een Jood, die toen leefde, moest geloven om behouden te worden. 
 
Kort voor de kruisiging van Christus kwamen er enige Grieken (Heidenen) en vroegen om 
Hem te mogen zien. Johannes 12:20-22 zegt hiervan: 
 
“En er waren sommige Grieken uit hen, die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden 
aanbidden; Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaïda in Galiléa was, en baden hem, 
zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andréas; en Andréas 
en Filippus weer zeiden het Jezus”. 
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Merk de onwilligheid op van Filippus om het verzoek van de Heidenen over te brengen aan 
Christus. Zich de vele eerdere incidenten met de Heidenen herinnerende, ging hij eerst naar 
Andréas om met hem naar Jezus te gaan. Maar Christus weigerde het verzoek van de 
Heidenen om Hem te zien, zeggende: 
 
“....De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, 
  voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft het 
  alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort” (Joh.12:23-24). 
 
Het is belangrijk om zich te realiseren dat gedurende de aardse bediening van Christus de 
apostelen niet wisten dat Jezus Christus zou sterven en weer opstaan uit de doden. In 
Matth.16:15, vraagt Jezus Christus Zijn discipelen: 
 
“.....Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?”. 
 
 Petrus antwoord in vers 16: 
 
“.....Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. 
 
Christus antwoord in vers 17: 
 
“....Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar 
  Mijn Vader, Die in de hemelen is”. 
 
Petrus had er ook nu nog geen weet van dat Jezus Christus gekruisigd en opgewekt zou 
worden. Hij geloofde alleen dat Jezus de Messias was. Dat is duidelijk wanneer, enige 
momenten later, Petrus Jezus Christus berispt omdat Hij zegt: 
 
“....en gedood worden, en ten derde dage opgewekt worden” (Matth.16:21). 
 
In vers 22: 
 
“.....Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, 
  wees u genadig! Dit zal U geenszins geschieden”. 
 
In Lukas 18:33, waar Jezus Christus naar Zichzelf verwijst als de Zoon des mensen, zegt: 
 
“En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derde dage zal Hij weer 
  opstaan”. 
 
Maar ondanks het feit dat Hij zeer duidelijk was: 
 
“...zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij 
  verstonden niet, wat gezegd werd” (Lukas 18:34). 
 
Toen Jezus Christus was opgestaan was er geen der discipelen aanwezig om dat te zien. 
Waarom waren ze niet allen aanwezig bij de tombe om Zijn glorieuze opstanding te zien 
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gebeuren? Ofschoon Christus hen had verteld dat Hij op de derde dag zou opstaan, ze 
begrepen het niet. Alleen Petrus en Johannes gingen naar de tombe toen Maria Magdaléna 
hen had verteld dat iemand het lichaam van Jezus Christus had gestolen.  
 
“Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan” (Joh.20:9). 
 
 
De beginperiode van het boek “Handelingen”. 
 
Laten we nu naar het boek Handelingen gaan. In Hand.1:6 vragen de discipelen aan Jezus 
Christus: 
 
“..... Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk weer oprichten?”.  
 
Om iets “weer op te richten” moet dat voorheen hebben bestaan. Het wordt verder 
benadrukt door het woord “weer”. Ze verwachten blijkbaar dat Jezus Christus een aards 
koninkrijk zou oprichten dat er eerder ook geweest was, gelijk aan dat van David en 
Salomon, maar dan groter. Merk op dat Jezus Christus hen niet corrigeerde door te zeggen: 
“Jullie hebben het helemaal verkeerd. Het gaat alleen een geestelijk koninkrijk worden”. 
Christus zei: 
 
“....Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden.....” (Hand.1:7). 
 
Daarbij wisten de apostelen dat ze machtige posities zouden krijgen in dat koninkrijk en daar 
keken ze zeer naar uit. In Matth.19:27-28, vraagt Petrus aan Jezus: 
 
“....Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus 
  zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, 
  wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon van Zijn heerlijkheid, dat gij 
  ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls”.  
 
 Dit wordt ook genoemd in Lukas 22:29-30. Jezus Christus vertelde hen: 
 
“En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijk Mijn Vader Mij dat verordineerd heeft; Opdat 
  gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf 
  geslachten Israëls”.    
 
In Hand.1:8 vertelt Christus de discipelen dat ze: 
 
“....gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan 
  het uiterste der aarde”.  
 
De discipelen wisten niets van de huidige gemeente der Heidenen zoals wij dat nu weten. 
Maar wat ze wel wisten waren passages als Exodes 19:5-6 en Zacharia hoofdstuk 8 welke we 
eerder reeds besproken hebben, die ons de priesterlijke rol van de Jood laten zien als 
Christus terugkomt. 
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“Alzo zegt de Heere der heerscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit 
  allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, 
  zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is” 
  (Zach.8:23). 
 
Toen de Heilige Geest voor het eerst was gegeven op de dag van Pinksteren, waren al 
degenen die gered werden Joden. 
 
“En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke van 
  hen, die onder de hemel zijn” (Hand.2:5). 
 
Er staat niet: “heidenen uit alle volken” maar: “Joden van alle volke”. Bedenk dat er vele 
Joden in andere landen leefden en daar reeds eeuwen hadden gewoond, en aldus konden ze 
de talen van die volken, waar ze vandaan kwamen, vloeiend spreken.  
Men heeft geschat dat het aantal van de kinderen Israëls meer dan twee miljoen heeft 
bedragen toen ze uit Egypte kwamen, ongeveer 1500 voor Christus, bestaande uit mannen, 
vrouwen en kinderen.  
 
Maar rond 712 voor Christus, namen de Assyriërs tien van de twaalf stammen gevangen en 
brachten hen tot slavernij. Ongeveer 100 jaar later, deed Babylon hetzelfde met de twee 
overgebleven stammen. In 635 voor Christus werd het hun toegestaan om Babylon te 
verlaten, maar volgens Ezra 2:64, gingen er slechts 42360 terug naar het land van Israël. En 
aldus kwamen er op de belangrijkste Joodse feestdagen vele Joden naar Jeruzalem uit 
andere volken. 
 
Het was op de dag van Pinksteren dat de Heilige Geest werd uitgestort en de discipelen 
begonnen in tongen tot het volk te spreken in de inheemse talen van de landen waaruit ze 
waren gekomen. In Hand.2:16-21 zei Petrus tot de mensen: 
“...dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël; En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt 
  God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 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. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven, en  
  tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal veranderd worden 
  in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. 
  En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden”. 
 
Petrus verwachte ten volle dat de grote verdrukking zou beginnen kort nadat hij het beeld 
van Gods toorn uit Joël 2:28-32 had omschreven. Hij voorzag niet dat de Heidenen nog eerst 
bezocht zouden worden en al helemaal niet dat de profetie aangaande Israël meer dan 1900 
+ jaar onderbroken zou worden. Israël moest gereed zijn voor de aanstaande toorn van God 
die over de hele wereld komen zou. Was Petrus dan verward? Niets daarvan, de dreiging 
was ongeveinsd en direct uit de geschriften van het Oude Testament. Als geheel Israël zich 
had bekeerd zou de grote verdrukking direct zijn gekomen gevolgd zijn door de terugkomst 
van Jezus Christus om Zijn glorieus koninkrijk op te richten. Maar geheel Israël geloofde niet, 
en de vervulling werd uitgesteld. Dit uitstel zullen we later verder behandelen in dit artikel. 
 



 

40 
 

Meer bewijs dat Petrus alleen tot Israël sprak is te zien aan de manier waarop hij hen 
adresseerde. In Hand.2:22 zegt hij: 
 
“Gij Israëlitische mannen......”. 
 
Enige verzen later noemt Petrus ze opnieuw “Israël”. 
 
“Zo wete dan zeker het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt 
  heeft, namelijk deze Jezus, Die gij gekruisigd hebt” (Hand.2:36). 
 
Nergens wordt hier over Heidenen gesproken. Stel u zich eens voor hoe deze Joden zich 
gevoeld moeten hebben, eerst gewaarschuwd zijnde voor de komende dag van Gods toorn 
en dan beschuldigd te worden van de moord op de Messias. We gaan verder met Hand.2:37-
39: 
 
“En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 
  apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en 
  een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; 
  en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw 
  kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal”. 
  
Het evangelie dat Petrus verkondigde was: “Jezus is de Messias” en het koninkrijk kan nog 
komen mits Israël zich bekeert en zich laat dopen. 
 
Als Petrus verwijst naar: “.....en allen die daar verre zijn .........”, in Hand.2:39, bedoelde hij 
dan inclusief de Heidenen? Handelingen hoofdstuk 10 verschaft inzicht hierin. Vele jaren 
nadat Petrus deze woorden van Hand.2 had gesproken gebood God Petrus om naar het huis 
van Cornelius te gaan om voor de eerste keer tot de Heidenen te prediken. In Hand.10:36 
zegt Petrus: 
 
“Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft tot de kinderen Israëls, verkondigende vrede door 
  Jezus Christus.....”. 
 
Dit laat ons opnieuw zien dat de aardse bediening van Christus alleen aan Israël was. Enige 
verzen later, in de Hand.10: 44-45: 
 
“Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord 
  hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren 
  gekomen, ontzetten zich, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort 
  werd”. 
 
Deze verbazing bevestigt dat Petrus alleen het volk Israël in gedachten had in Hand.2:39. 
Later in dit artikel zullen we meer in detail zien naar de periode van Handelingen 10. 
 
In hoofdstuk 3 van Handelingen geeft Petrus een andere merkwaardige preek. Het gebeurt 
bij de tempel in Jeruzalem, waar Petrus en Johannes, goede Joden als zij waren, heengingen 
om te bidden. 
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“Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de ure des gebeds, 
  zijnde de negende ure”. (Hand.3:1). 
 
In de verzen die volgen geneest God, door Petrus, een man die vanaf zijn geboorte verlamd 
was geweest.  Wanner ze allen in de voorhof van Salomo staan begint Petrus, in Hand.3:12, 
tot de mensen te spreken. Petrus adresseert hen als: “......Gij Israëlitische mannen.......”. 
Vervolgende in vers 13: 
 
“De God van Abraham, en Izak, en Jakob, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus 
  verheerlijkt, Die gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van 
  Pilatus, toen hij oordeelde, dat men Hem zou loslaten”. 
 
Merk op hoe duidelijk Petrus het maakt dat hij alleen tegen Israël spreekt door te verwijzen 
naar “onzer vaderen”, “Abraham, Izak, en Jakob”. Merk tevens op dat Petrus hen er opnieuw 
van beschuldigde dat ze Christus hebben gekruisigd; Petrus zei dat ze Hem hadden 
overgeleverd aan Pilatus, terwijl die Hem wou laten gaan.  Petrus vervolgt in Hand.3: 4-15: 
 
“Maar gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, 
  die een doodslager was, zou geschonken worden; En de Vorst des levens hebt gij gedood, 
  Die God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn”. 
 
Zegt Petrus hier nu dat Christus Zijn leven gaf voor onze zonden? Nee! Hij verwijt hen dat ze 
de Zoon van God omgebracht hebben. Ofschoon Petrus de dood en opstanding van Christus 
noemde, schreef hij daar geen verlossing aan toe. In de boodschap van Petrus was de 
opstanding een groot teken dat Jezus Christus degene was die Hij ook beweerde te zijn, 
namelijk de Messias. 
In Zijn aardse bediening heeft Jezus Christus dat ook geprofeteerd. Matth.12:38-41 zegt: 
 
Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: Meester! Wij  
willen van u wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en  
overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het  
teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van 
de walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart  der 
aarde. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen  het 
veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en ziet, meer dan  Jona 
is hier!”. 
 
Als Petrus verder gaat in Hand.3:16 spreekt hij van de genezing van de kreupele man die nu 
weer wandelde. 
 
“En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam deze gesterkt, die gij ziet en kent”. 
 
Geloof in Zijn Naam betekent hier het geloof dat Jezus Christus degene was die Hij zei te zijn, 
namelijk de Messias. De twaalf apostelen noemden, in het gehele boek Handelingen, 
nimmer het bloed van Jezus Christus, of  Zijn offerande, of verzoening, ook spraken ze niet  
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van de dood van Jezus Christus als een betaling voor de zonden, omdat dat geen deel 
uitmaakte van het evangelie van het koninkrijk dat zij predikten.    
 
Verwijzende naar het feit dat Israël zijn Messias heeft gekruisigd zegt Petrus in Hand.3:17: 
 
“En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, zoals ook uw 
  oversten”. 
 
Sommigen kunnen het emotionele argument aanvoeren dat God het heeft gehad met Israël 
zodra ze Christus hadden gekruisigd. Echter was het aanbod van het koninkrijk nog steeds 
van kracht, zoals Petrus dat uitlegt in de volgende verzen. 
 
In Hand.3:19-21 zegt Petrus: 
 
“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden 
  der verkwikking zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal 
  hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Die de hemel moet ontvangen tot de 
  tijden de wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al Zijn 
  heilige profeten van alle eeuw”. 
  
Het Griekse woord voor wederoprichting in vers 21 heeft dezelfde wortel als het woord 
oprichten in Hand.1:6. Petrus vertelde Israël dat, indien ze zich zouden bekeren, Jezus 
Christus terug zou komen (tweede komst) om Zijn koninkrijk op te richten! 
 
Nu gaan we naar Hand.3:25-26: 
 
“Gij zijt kinderen van de profeten, en van het verbond, dat God met onze vaderen opgericht 
  heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend 
  worden. God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Hem eerst tot u gezonden, dat Hij 
  u zegenen zou, daarin dat Hij een ieder van u afkere van uw boosheden”. 
 
Petrus adresseert zijn luisteraars als “de kinderen van de profeten” en “van het verbond” en 
verwijst opnieuw naar “onze vaderen”, om duidelijk te maken dat hij spreekt tegen zijn 
broeders, Israël, en niet tegen de Heidenen. Maar hoeveel mensen van het volk Israël 
moesten zich bekeren en geloven om de wederoprichting van het koninkrijk te verkrijgen? 
Volgens vers 26: “een ieder van u”. We weten dat ze zich niet allen bekeerden en geloofden. 
Dus werd de oprichting van het koninkrijk uitgesteld. Maar de profetieën van onze God 
zullen geschieden, en daarom weten we dat op enige dag het aardse koninkrijk zal worden 
opgericht. 
 
Israël vermoorde de Messias, Jezus Christus, te herkennen door wonderen en tekenen. Maar 
God wekte Hem op uit de doden. Het aanbod van het koninkrijk was in het begin van de 
Handelingen periode nog steeds geldig. En zo zal het in de toekomst opnieuw zijn. Na een 7 
jaar durende periode van verdrukking ( de 70-ste week van Daniël) zal de Messias komen en 
het koninkrijk oprichten als iedere Israëliet zich tot God bekeert. En Rom.11:25-26 vertelt 
ons dat dat op een bepaalde dag zal gebeuren. 
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In Hand.5:28-29, toen de apostelen voor de raad werden geroepen, zei de hogepriester: 
 
“Hebben wij u niet ernstig aangezegd, dat gij in deze Naam niet zoudt leren? En ziet, gij 
  hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze Mens over ons 
  brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer 
  gehoorzaam zijn, dan de mensen”. 
    
Er wordt hier niets genoemd over het sterven van Christus voor onze zonden, want in 
Hand.5:30-31 lezen we dat Petrus de Joden opnieuw beschuldigd van de moord: 
 
“De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Die gij omgebracht hebt, hangende Hem aan 
  het hout. Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om 
  Israël te geven bekering en vergeving der zonden”. 
 
Als we verder gaan naar Hand.6:1, herinner u dan alle gelovigen tot nog toe Israëlieten zijn.  
 
“En in dezelfde dagen, toen de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering 
  der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd 
  werden”. 
 
Het is een gemeenschappelijk misverstand dat hier met “Grieksen” de Heidenen worden 
bedoeld, maar dat is hier niet het geval. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is 
“Hellenistes” hetgeen verwijst naar Griekse Joden. Deze Joden waren waarschijnlijk buiten 
het land Israël geboren en hadden deels deelgenomen aan de Griekse cultuur. Ze waren 
geen Heidenen, ofschoon er door de andere Joden op hen werd neergekeken omdat ze 
minder Joods bleken te zijn.  
 
In Handelingen hoofdstuk 7 hebben we de toespraak van Stefanus voor de raad. Stefanus 
was één van de zeven die in Handelingen 6 door de apostelen gekozen werden. In 
Hand.7:51-52, zien we Stefanus de beschuldiging van de moord naar voren brengen: 
 
“Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij weerstaat altijd de Heilige Geest; 
  gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij 
  hebben gedood hen, die tevoren verkondigd hebben de komst van de Rechtvaardige, van 
  Wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt”. 
 
De Joden werden zo woedend dat ze Stefanus stenigden tot de dood. 
 
Hand.8:1 zegt dan: 
 
“En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote 
  vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de 
  landen van Judéa en Samaria, behalve de apostelen”. 
 
Let er op dat de apostelen, zelfs onder de intense vervolging, Jeruzalem niet verlieten. 
Hadden ze Matth.28:19 dan misverstaan waarnaar velen verwijzen als de grote opdracht?  
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“Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des 
  Zoons en des Heiligen Geestes.........”. 
 
Natuurlijk hadden ze het niet misverstaan, de profetieën in het Oude Testament hadden 
geopenbaard dat de Messias eerst terug moest komen voordat Israël naar alle volken kon 
gaan. 
 
In Hand. hoofdstuk 8 getuigt Filippus (die één van de zeven was uit hoofdstuk 6 en dus niet 
moet worden verward met de apostel Filippus) voor de Samaritanen. De Samaritanen waren 
geen Heidenen, maar Israëlieten uit gemende, Joods/Heidense, huwelijken. Ze waren 
getrouwd met Heidenen gedurende de eerdere gevangenschappen en waren dus van 
gemengd bloed. Ze werden verafschuwd door de Joden. 
 
“Toen nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods 
  aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes” (Hand.8:14). 
 
Waar waren de apostelen? Nog steeds in Jeruzalem! In vers 25 gaan ze terug naar Jeruzalem. 
Is dit de manier waarop het evangelie wordt verspreid over de wereld? Natuurlijk niet. Waar 
zouden ze dan aan gedacht hebben? Herinner u hoe Christus hen had verteld dat, wanneer 
Hij teruggekeerd zou zijn, zij zouden zitten op twaalf tronen om de twaalf stammen van 
Israël te oordelen (Matth.19:28 en Lukas 22:29-30). Denk maar niet dat ze deze belofte 
vergeten waren. 
 
Maar sinds Israël zijn Koning verworpen heeft, de opgevaren Heere Jezus Christus, moeten 
ze nu wachten tot God een volk uit de Heidenen heeft genomen: 
 
“......een volk voor Zijn Naam........” (Hand.15:14). 
 
Als dat volk compleet is dan zal het koninkrijk s - programma worden hervat. Wij, als 
christenen uit de Heidenen, vinden dat niet moeilijk om te begrijpen, maar de apostelen 
(vóór Paulus) hadden geen begrip van de huidige gemeente met zijn bediening in hoofdzaak 
door Heidenen en tot Heidenen. Zij bedienden alleen Israël en bleven in Jeruzalem, niet 
omdat ze hun missie niet begrepen, maar omdat ze hem juist wel begrepen. Als we ons dat 
goed realiseren dan begrijpen we het gedrag van de apostelen veel beter. 
 
Later in dit hoofdstuk ging Filippus uit om de kamerling te ontmoeten: 
 
“die gekomen was om te aanbidden te Jeruzalem”. (Hand.8:27). 
 
Ik geloof niet dat dit een Heiden was die duizenden kilometers reisde om te aanbidden in de 
Joodse tempel te Jeruzalem. Bovendien, toen Filippus hem benaderde, hoorde hij de 
kamerling Jesaja lezen. Zijn positie om in dienst te zijn van al de schatten van Koningin 
Candacé is een aannemelijke rol voor een Jood, evenals Jozef dat was voor Farao en Daniël 
voor Nebukadnézar. Daarom geloof ik dat deze man een Ethiopische Jood was, evenals de 
duizenden van hen die heden naar Israël zijn teruggekeerd en daar vandaag de dag wonen. 
Dit hoeft geen verrassing te zijn. Denk aan het Pinksterfeest te Jeruzalem in Hand.2:5 waar 
aanwezig waren: 
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“.....te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volke van hen, die onder de 
  hemel zijn”. (Hand.2:5).   
 
Toen onze Heere Jezus Christus Saul bekeerde op de weg naar Damascus zei Jezus Christus 
tot Ananias: 
 
“....deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de 
  koningen, en de kinderen Israëls”. (Hand.9:15). 
 
Later in dit artikel zullen we, in vele passages, aangeven dat God Paulus aangesteld heeft als 
de apostel der Heidenen. Maar zelfs Paulus ging in het begin van zijn bediening alleen naar 
de Joden. 
 
“En hij predikte terstond Christus in de synagogen.....” (Hand.9:20). 
 
Een synagoge is geen plaats waar iemand Heidenen zoekt zoals het vers 22 ook laat zien: 
 
“Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damascus 
  woonden, bewijzende, dat Deze de Christus is” (Hand.9:22). 
 
Later poogde Paulus in contact te komen met de apostelen die nog steeds in Jeruzalem 
waren (Hand.9:26). Ze zijn niet naar alle volken uitgegaan om te prediken zoals traditioneel 
wordt verondersteld. Ze dienden nog steeds Israël en waren wachtende op de terugkeer van 
Jezus Christus om Zijn koninkrijk op te richten te Jeruzalem. 
 
In hoofdstuk 10 van Handelingen zag Petrus een visioen van God waarin hem werd gezegd 
om één van een groep onreine dieren te doden en te eten. Maar Petrus protesteerde en zei: 
 
“....Geenszins Heere! Want ik heb nooit gegeten iets, dat onheilig of onrein  was” 
  (Hand.10:14). 
 
Petrus gedroeg zich zoals iedere goede Jood dat in die tijd zou doen, zich houden aan de wet 
van Mozes. De vroegste gelovigen in Christus hielden niet op Jood te zijn. Ze veranderden 
hun religie niet. Ze waren even Joods als een Jood maar kon zijn. Bijvoorbeeld in Hand.3:1: 
 
“Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de ure des gebeds, 
  zijnde de negende ure”.  
 
Dit betekent zeer zeker niet dat Petrus, in het begin van het boek Handelingen, iets 
verkeerds deed. Integendeel, hij was vol van de Heilige Geest en deed wat hij verondersteld 
werd te doen volgens de letter, door het evangelie van het koninkrijk te verkondigen aan 
Israël. Maar God gebruikte in Handelingen 10 dat visioen om Petrus er van te overtuigen 
naar het huis van Cornelius, een Heiden, te gaan.  
 
Dit was niet iets waartoe Petrus op eigen houtje toe geneigd was te doen. Het is voor ons 
vandaag de dag moeilijk de minachting te begrijpen die de Joden van vroegere tijden hadden 
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voor de Heidenen. Er werd, door de Joden, naar de Heidenen verwezen als zijnde “honden”, 
zelfs Jezus Christus Zelf verwees zo naar de Heidenen in Matth.15:26.  
Vaak wordt de geschiedenis van Jona uitgelegd alsof  Jona bang was om naar de Heidenstad 
Ninevé te gaan. Maar wat zegt de Schrift? Laat ons kijken naar Jona 3:10 en dan verder naar 
Jona 4:2: 
 
“En God zag hun werken, dat zij (de inwoners van Ninevé in Assyrië) zich bekeerden van 
  hun boze weg; en het berouwde God  over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen 
  doen (hun stad vernietigen), en Hij deed het niet.   
  En hij bad tot de Heere, en zeide: Och Heere! Was dit mijn woord niet, toen ik nog in mijn 
  land was? Daarom voorkwam ik het, vluchtende naar Tarsis; want ik wist, dat Gij een 
  genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw 
  hebbende over het kwaad”. 
 
Jona vluchtte niet omdat hij bang was voor de Assyriërs. Hij vluchtte om te voorkomen dat 
deze heidenen, die dodelijke vijanden van Israël waren, door God behouden zouden worden. 
In ongeveer 712 voor Christus, overwonnen de nakomelingen van deze Assyriërs de 
noordelijke stammen van Israël en voerden hen als krijgsgevangenen weg.  
 
Later in dit artikel gaan we meer in detail in op de bediening van Paulus. Maar laat ons 
ongeveer 20 jaar vooruitzien naar een passage in Hand.22:21-23 die ons verder helpt om de 
onwilligheid van Petrus te illustreren om naar het huis van een Heiden te gaan. In ongeveer 
58 jaar na Christus werden de Joden intens kwaad op Paulus toen die hun vertelde dat Jezus 
Christus had gezegd: 
 
“....Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Zij hoorden hem nu tot dit woord 
  toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: weg van de aarde met zulk één, want het is niet  
  behoorlijk, dat hij leeft. En toen zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de 
  lucht wierpen.....”. 
 
Wat een reactie! Door gewoon te noemen dat hun God iets te doen wilde hebben met de 
Heidenen zette hun aan om voor de executie van Paulus te schreeuwen, hun klederen van 
zich wierpen en stof in de lucht gooiden! 
 
Hieraan kunt u zien waarom Petrus zo twijfelde om naar een Heiden te gaan en waarom 
Petrus, toen hij daar aankwam, aan Cornelius zei: 
  
“......Gij weet, hoe het een Joodse man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een 
  vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou onheilig of onrein noemen” 
  (Hand.10:28). 
 
Dit is opnieuw een bewijs dat Petrus een Jood was die zich aan de wet hield. 
 
Toen begon Petrus, in Hand.10:36-46, te prediken; 
 
“Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft tot de kinderen Israëls, verkondigende vrede door 
  Jezus Christus; Deze is een Heere van allen;........Die het land doorgegaan is, goeddoende 
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  en genezende......Die zij gedood hebben, Hem hangende aan een hout. Deze heeft God 
  opgewekt en ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou worden;.......En heeft ons 
  geboden het volk te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die door God verordineerd 
  is tot een Rechter van levenden en doden.........dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving 
  der zonden ontvangen zal door Zijn Naam. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de 
  Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis 
  waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich, dat de gave van de Heilige 
  Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde 
  talen, en God groot maken”. 
 
Alle aanwezige Joden waren geschokt omdat zoiets nog nimmer aan de Heidenen was 
geschied, niet met Pinksteren en ook niet op andere tijden. Dus waar gaat Petrus heen in 
Hand.11:2? Niet naar de Heidenen in Europa, niet naar de Heidenen in Afrika, niet naar de 
Heidenen in het Verre Oosten, maar terug naar de Joden te Jeruzalem.    
 
Merk ook op wat Petrus noemt in Hand.10:38, dat Jezus Christus zegt: 
 
“....goeddoende en genezende.....”. 
 
Dit is in contrast met Paulus, die zelden gewag maakt van de aardse bediening van Christus. 
Voor een onderzoek hoe de bediening van Paulus eerder gericht was op onze opgestane 
Heer dan op Zijn aardse bediening, zie: “Grondbegindelen van het Evangelie en onze 
opgevaren Heer”, verderop in dit artikel. 
 
Maar zie wat er gebeurt als Petrus weer terug is in Jeruzalem. Hand.11:2-4 zegt: 
 
“....toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de 
  besnijdenis waren. Zeggende, Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en 
  hebt met hen gegeten. Maar Petrus, beginnende, verhaalde het hun vervolgens.....”. 
 
De Joodse gelovigen waren boos op Petrus voor zijn onwettig gedrag en hij had zo het één 
en ander uit te leggen, hetgeen hij in Hand.11 doet. 
 
Nadat Petrus hen verslag heeft uitgebracht zegt Hand.11:19: 
 
“Zij nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stéfanus geschied was, gingen 
  het land door tot Fenicië toe, en Cyprus, en Antiochië, tot niemand het Woord sprekende, 
  dan alleen tot de Joden”. 
 
Het zou voor ons gemakkelijk zijn om Petrus zijn bezoek aan het huis van Cornelius te zien 
als een startpunt om de Heidenen het evangelie te brengen, maar het gebeurde niet. De 
discipelen gingen voort om alleen de Joden te bedienen.   
 
We gaan verder met Hand.11:20: 
 
“En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, die te Antiochië (in Syrië) 
  gekomen zijnde spraken tot de Grieksen (Hellenistische Joden) verkondigende de Heere 
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  Jezus”. 
 
Hier zien we het woord “Grieksen”, die we al eerder zagen in Hand.6:1, opnieuw. Evenals we 
voorheen zagen is het gebruikte Griekse woord hier “Hellenistisch”, hetgeen verwijst naar 
Hellenistische Joden. Dat waren geen Heidenen. Bovendien zegt het voorafgaande vers dat 
ze naar Antiochië gingen en “alleen het Woord sprekende tot de Joden”. Deze Hellenistische 
Joden waren waarschijnlijk buiten het land Israël geboren, spraken de Griekse taal, en 
hadden gedeeltelijk de Griekse cultuur overgenomen. Veel moderne vertalingen vertalen dit 
woord met “Grieken”. Sommigen zeggen dat er manuscripten zijn die het woord Hellenes 
(hetgeen “Griek” betekent) hier gebruiken, maar alle drie de Griekse teksten die ik 
gecontroleerd heb gebruiken het woord “Hellenistisch” (Hellenistische Joden) in Hand.11:20. 
Dit is ook het meest waarschijnlijke en dat niet alleen in hoofdstuk 11, maar speciaal in het 
licht van de gebeurtenissen in Hand. 14 en 15, die we op de volgende bladzijden zullen 
bespreken. Houdt dat dus in gedachten als we verder gaan.  
 
Toen de vergadering te Jeruzalem dat hoorde was er, zoals dat wel het geval was in 
Hand.10:45 met de Heidenen, geen ontzetting.  
 
“En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden 
Bárnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe” (Hand.11:22). 
 
Bárnabas werd niet gestuurd om de Joden terecht te roepen of ze te vertellen dat ze zich 
niet moesten vermengen met de Heidenen of er op te letten dat de Heidenen de wet 
onderhielden, niets van dat alles. Hand.11:23 zegt: 
 
“Deze, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen 
  allen, dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven”. 
 
Ik noem deze punten om te laten zien dat er niets in deze verzen is te vinden dat er sprake 
zou zijn van Heidenen in de kerk te Antiochië op dat moment.  
 
Later vergaderden Barnabas en Paulus gedurende één jaar met de kerk te Antiochië: 
 
“....en dat de discipelen voor het eerst te Antiochië Christenen genaamd werden” 
  (Hand.11:26). 
 
De dood van Herodes Agrippa 1 in Hand.12:23 is gedateerd 44 na Christus. We weten dat 
Herodes stierf terwijl Paulus en Barnabas te Jeruzalem waren, omdat we hen zien arriveren 
in Hand.11:30 en terug gaan naar Antiochië in Hand.12:25. Er zijn 12 jaar verlopen sinds de 
hemelvaart van Christus, en de bediening van de Heidenen moest nog beginnen. 
 
 
Begin van de bediening van Paulus. 
 
Van de groep christenen te Antiochië: 
 
“.....zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Bárnabas en Saulus tot het werk, 
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  waartoe Ik hen geroepen heb” (Hand.13:2). 
 
Op dit punt aangekomen begint de eerste zendingsreis van Paulus. 
 
Op hun reis arriveerden Paulus en Bárnabas bij de synagoge in Antiochië in Pisidië. Dit 
Antiochië bevond zich in het centrum van Turkije, niet te verwarren met het Antiochië van 
Hand.11:26 hetgeen in het westen van Syrië lag. Paulus begint zijn toespraak met: 
 
“....Gij Israélitische mannen, en gij die God vreest, hoort toe” (Hand.13:16). 
 
Maar op de volgende Sabbat wenden Paulus en Bárnabas zich tot de Heidenen.  
Hand.13:46-48 zegt: 
 
“Maar Paulus en Bárnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst 
  tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch aangezien gij het verstoot, en uzelf het 
  eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft 
  ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij 
  zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, 
  verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er 
  verordineerd waren tot het eeuwige leven”. 
  
Dit is, in Hand.13, het begin van de bediening van Paulus aan de Heidenen, meer dan 12 
jaren na de hemelvaart van Christus. 
 
In Hand.14:25-27 zien we Paulus en Bárnabas terugkeren naar Antiochië, waardoor de 
eerste zendingsreis ten einde was.  
“En toen zij te Perge het Woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attálië. En vandaar 
  scheepten zij af naar Antiochië, van waar zij aan de gende Gods bevolen waren geweest tot 
  het werk, dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde, en de gemeente vergaderd 
  hebbende, verhaalden zij, wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij de 
  heidenen de deur des geloofs geopend had”. 
 
Waarom zouden nu Paulus en Bárnabas tegen een gemeente zeggen dat God “de Heidenen 
de deur des geloofs geopend had” als die kerk vol met Heidenen zat die reeds lang waren 
gered voordat Paulus en Bárnabas uitgezonden waren? Dat zouden ze zeker niet doen! Want 
dan zou de deur alreeds open zijn geweest.  Dus allen, behorende tot de kerk van Antiochië, 
tot op deze tijd, waren Joden. De meesten waren Hellenistische Joden, maar dus toch Joden, 
niet meer en niet minder. Dit nieuws gaf de Joden te Antiochië de vrijheid om de grote 
Heiden populatie in dat gebied met het evangelie te bereiken. Hand.14:28 zegt: 
 
“En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen”. 
 
Het was gedurende deze tijd dat vele Heidenen zich aansloten bij de gemeente te Antiochië. 
Dit resulteerde prompt in een groot meningsverschil met de Joden te Jeruzalem. Het 
volgende vers, in Hand.15:1, zegt: 
 
“En sommigen, die afgekomen waren van Judéa, leerden de broeders, zeggende: Indien gij 
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  niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden”. 
   
Hier hebben we dus gelovige Joden uit Judéa die proberen de Heidenen onder de wet van 
Mozes te brengen. Waarom probeerden ze dat niet alreeds in Hand.11:20? Om de 
eenvoudige reden dat er daar geen Heidenen aanwezig waren, maar Grieksen, Hellenistische 
Joden. 
 
Dit conflict maakt de ontmoeting, van Paulus en Bárnabas met de elf apostelen en de 
oudsten te Jeruzalem, noodzakelijk. Merk op dat sinds de moord op Jacobus (Hand.12:2), de 
broeder van Johannes, er nu elf in plaats van twaalf apostelen zijn. 
 
“Toen er dan geen kleine weerstand en twisting geschiedde bij Paulus en Bárnabas tegen 
  hen, zo hebben zij verordineerd, dat Paulus en Bárnabas, en enige anderen uit hen, 
  zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag” 
 (Hand.15:2). 
 
Deze vergadering, die ongeveer plaats vond  50 jaar na Christus, is niet alleen door Lukas 
vermeld in Hand.15 maar ook door Paulus in Galaten 2:1-9. 
In Gal.2:1-2 schrijft Paulus: 
 
“Daarna ben ik (Paulus), na veertien jaren, weer naar Jeruzalem opgegaan met Bárnabas, 
  ook Titus (een Heiden) meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring, en 
  stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de Heidenen; en in het bijzonder aan 
  hen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen 
  hebben”. 
 
Waarom zou Paulus nu de apostelen te Jeruzalem moeten vertellen welk evangelie hij 
verkondigde aan de Heidenen? Zoals we zullen zien in Gal.2:7, verkondigde Paulus een ander 
evangelie als het evangelie dat de twaalven predikten. Als Paulus zegt “door openbaring”, 
dan weten we dat zijn opgang naar Jeruzalem niet een door hemzelf  genomen beslissing 
was.  Het was iets speciaals dat hij zou doen, door God geopenbaard. Hij kwam tot hen die in 
achting waren, de apostelen en de oudsten, en vertelde hun “zijn evangelie”. Het is duidelijk 
dat God Paulus niet naar Jeruzalem zond om hen iets te vertellen dat ze alreeds wisten.  
 
We gaan verder in Gal.2:3-4: 
 
“Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten 
  besnijden. En dat om de ingekropen valse broeders, die van terzijde ingekomen waren, om 
  onze vrijheid te bespieden, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons tot 
  dienstbaarheid zouden brengen”. 
 
Merk op hoe Paulus hier spreekt van de genade van God die ons vrijheid heeft gegeven, 
terwijl hij naar de wet verwijst als slavernij. 
 
Hand.15:5-6 zegt: 
 
“Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die 
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  gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen (de gelovigen uit de Heidenen) moet 
  besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de 
  ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten”. 
 
Vandaag de dag leren de meeste gemeenten dat, direct na Pinksteren, de apostelen in de 
gehele wereld uitgingen om de grote opdracht te vervullen alwaar gemeenschappelijk naar 
wordt verwezen (Matth.29:19). Maar als dat waar was, wat doen ze dan hier in Jeruzalem in 
50 na Christus, 18 jaar later? 
 
Was besnijdenis en het houden van de wet van Mozes vereist, en in overeenstemming met 
het evangelie van het koninkrijk dat Petrus en de anderen leerden aan de Joden? Natuurlijk 
was dat juist. Anders was de vraag of de Heidenen zich moesten houden aan de wet van 
Mozes nooit opgekomen. Als het voor de Joden niet vereist was om de wet van Mozes te 
onderhouden, dan hoefden de Heidenen het zeker niet te onderhouden. Maar er was veel 
twisting of de Heidenen nu wel of niet de wet van Mozes moesten onderhouden 
(Hand.15:7). Als nu het evangelie van Paulus gelijk was geweest aan het evangelie dat door 
de elven werd gepredikt, zou er geen twisting geweest zijn. Maar het evangelie der genade, 
dat Paulus predikte, verschilde van het evangelie dat de elven predikten. 
 
En aldus schreef Paulus in Gal.2:5: 
 
“Voor wie wij ook geen uur zijn geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het 
  Evangelie bij u zou blijven”. 
 
Ziet u hoe belangrijk dit alles was? Als Paulus was bezweken voor de argumenten van de 
Farizeeën, dat de wet van Mozes toegevoegd zou moeten worden aan het Evangelie dat 
Paulus verkondigde, dan zou de Christenheid uitgestorven zijn. We zouden God heel 
dankbaar moeten zijn dat Hij er voor zorgde dat Paulus niet toegaf op dit punt. In Zijn 
‘voorkennis’ had God Petrus, jaren daarvoor, voorbereid voor dit moment in het huis van 
Cornelius in Hand.10. Alleen nadat Petrus was opgestaan en had gesproken werd de 
boodschap van Paulus aan de Heidenen geaccepteerd door de apostelen en de oudsten. 
Petrus sprak over het, jaren geleden, voorval in het huis van Cornelius en zegt dan in 
Hand.15:10: 
 
“Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk (slavernij) op de hals der discipelen te leggen, 
  dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen”. 
 
Nadat Petrus had gesproken, zegt Hand.15:12: 
 
“En heel de menigte zweeg stil, en zij hoorden Bárnabas en Paulus verhalen, wat grote 
  tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had”. 
 
In Gal.2:6-9 beschrijft Paulus de reactie: 
 
“En van hen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; 
  God neemt de persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets 
  toegebracht. Maar daarentegen, toen zij zagen, dat aan mij het evangelie der voorhuid 
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  toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; (Want Die in Petrus krachtig 
  werkte tot het apostelschap der besnijdenis, Die werkte ook krachtig in mij onder de 
  heidenen); En toen Jacobus en Céfas (Pertrus), en Johannes, die geacht waren pilaren te 
  zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Bárnabas de rechterhand 
  der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan”. 
 
In vers zeven zien we de twee evangelieën. Ze waren het allen eens dat de apostel Petrus 
door zou gaan met het verkondigen van het evangelie der besnijdenis (het evangelie van het 
koninkrijk) aan de Joden, en de apostel Paulus door zou gaan met het verkondigen van het 
evangelie der onbesnedenen (het evangelie der genade Gods) aan de Heidenen.  
 
Jacobus, de leider die de vergadering voorzat, zegt in Hand.15:13-17: 
 
“....Mannen broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft 
  bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. En hiermee stemmen overeen 
  de woorden der profeten, gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik weerkeren, en weer 
  opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en wat daaraan verbroken is, weer 
  opbouwen, en Ik zal die weer oprichten; Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, 
  en al de heidenen, over wie Mijn Naam uitgeroepen is......”. 
 
Dit was een verwijzing naar Amos 9:10-11. Vandaag de dag is de tempel nog steeds niet 
herbouwd, dat komt omdat God nog niet klaar is met een volk voor Zijn Naam te nemen uit 
de Heidenen. Het is goed om op te merken dat Jacobus omstreeks deze tijd zijn beroemde 
brief reeds had geschreven. Daarin noemt Jacobus niet één van de verborgenheden die later 
aan Paulus zijn geopenbaard, ook was Jacobus zich niet bewust van de bediening van Paulus 
aan de Heidenen, want Jacobus schreef aan: 
“......de twaalf stammen, die in de verstrooiïng zijn......” (Jac.1:1).   
 
Dan voegt Jacobus in Hand.15:19 toe: 
 
“Daarom oordeel ik, dat men hen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere”. 
 
Merk op dat Jacobus hier niets zegt over Joden, dat die de wet van Mozes niet hoefden te 
houden. Dat was zelfs geen onderdeel van de discussie. De Joden moesten doorgaan met 
het zich houden aan de wet van Mozes zoals ze dat altijd hadden gedaan.  
 
We zien dat bevestigd in Hand.21. Denk er aan dat de raad te Jeruzalem van Hand.15 plaats 
vond in ongeveer 50 jaar na Christus, na de eerste zendingsreis van Paulus en Bárnabas. 
Tegen de tijd dat we in Hand.21 aankomen, zijn er ongeveer 8 jaar verstreken. Paulus en 
Silas hebben inmiddels al twee zendingsreizen naar de Heidenen gemaakt en zijn nu 
afgereisd naar Jeruzalem in 58 na Christus. Dat is 26 jaar na het kruis. In Hand.21:17-19 
schrijft Lukas: 
 
“En toen wij te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders verblijd. En de 
  volgende dag ging Paulus in tot Jacobus; en al de ouderlingen waren daar gekomen. En 
  toen hij (Paulus) hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk, wat God onder de 
  heidenen door zijn dienst gedaan had”. 
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Maar zie nu naar hetgeen Jacobus zegt: 
 
“En zij, dat gehoord hebbende, loofden de Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, 
  hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet” 
  (Hand.21:20). 
 
Dus van al deze Joden, in Judéa, die in Jezus Christus geloofden, hoeveel hielden de wet van 
Mozes? Allemaal! Het is dus duidelijk dat het houden van de wet van Mozes in 
overeenstemming was met hetgeen de apostelen van de besnijdenis leerden.  In Hand.20:21 
waarschuwt Jacobus Paulus: 
 
“En hen is aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert van 
  Mozes afvallen, zeggende, dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de wijze 
  der wet wandelen”. 
 
In de tekst van Handelingen bevestigt noch ontkent Paulus deze beschuldiging. Maar op 
aandrang van Jacobus neemt Paulus deel in een ritueel uit de wet van Mozes in een poging 
hun verdachtmakingen te onderdrukken zoals omschreven in de verzen 22-27. Hetgeen ik 
geloof dat hier gebeurt is dat Paulus weet dat de wet van Mozes alreeds aan het kruis is 
genageld (Kol.2:13-14) en aldus niet van toepassing is in de bedeling der genade. Maar hij 
weet ook dat de gelovige Joden te Jeruzalem dat niet zullen accepteren. Zij waren 
onderwezen door de twaalf apostelen, en waren gered in de bedeling van het koninkrijk. En 
aldus was de wet perfect voor hen. Maar als dezen Joden uit Efeze of Korinthe waren 
geweest, die gered waren onder de leer van Paulus genade evangelie, dan zou Paulus hun 
hebben verteld dat de wet aan het kruis was genageld en dat ze alleen door geloof gered 
waren, zonder werken. 
 
Er zijn sommigen die denken dat Paulus hier fout zat door deel te nemen aan een zeven 
dagen durend wettisch ritueel van de Mozaïsche wet, maar ik geloof dat Paulus zijn positie 
verklaart in 1Kor.9:19-21: 
 
“Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer 
  zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; 
  hun, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik hen, die 
  onder de wet zijn, winnen zou. Hun, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de 
  wet zijnde (voor God nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de 
  wet), opdat ik hen, die zonder de wet zijn, winnen zou”.   
 
Vanuit Hand.23:11 is er geen aanwijzing dat Jezus Christus teleurgesteld was door de actie 
van Paulus. Hand.23:11 zegt: 
 
“En de volgende nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goede moed, Paulus, want 
  gelijk gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen”. 
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Door het achter elkaar lezen van Hand.21:27 tot en met Hand.23:11 is het duidelijk dat de 
Heer deze woorden tot Paulus sprak in de nacht volgende op de dag na het zevendaagse 
Mozaïsche ritueel. 
 
Iemand zou kunnen zeggen dat na het kruis niemand meer onder de wet was. Dat is waar 
voor de gemeente van nu, maar de Joden die niet onder de leer van Paulus waren, waren 
nog steeds onder de wet. De eerdergenoemde passage van 1Kor.9:19-21 maakt dat ook 
duidelijk. Speciaal waar in vers 20 wordt gezegd: 
 
“En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; hun die onder 
  de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik hen, die onder de wet zijn, 
  winnen zou”. 
 
Evenzo zegt Rom.3:19: 
  
“Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen, die onder de wet zijn; opdat 
  alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij”. 
 
Dus ofschoon 1Korinthiërs en Romeinen geschreven werden in de tijd van 57-58 na Christus, 
en ongeveer 25 jaar na het kruis, waren er nog steeds Joden die onder de wet van Mozes 
waren,  maar niet degenen die onder Paulus zijn bedeling der genade waren. 
 
De apostel der Heidenen 
 
Ik noemde voorheen, toen we door Hand.9 gingen, dat Paulus werd geroepen door onze 
opgevaren Heer Jezus Christus om de apostel der Heidenen te zijn. Paulus zegt dit duidelijk 
in Rom.11:13: 
 
“Want ik spreek tot u, heidenen, voorzover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn 
  bediening heerlijk”. 
 
Evenzo zegt Paulus in 2Tim.1:10-11: 
 
“........het Evangelie; Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der 
  heidenen”. 
 
Deze bediening was verschillend van de bediening van Jezus Christus, Johannes de Doper, en 
de twaalven. Al deze bedieningen waren voor Israël onder de Mozaïsche wet. Merk het 
verschil op dat Paulus noemt in Rom.15. Hij schrijft in Rom.15:8: 
 
“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis.....” (Israël)  
 
En enige verzen later, in Rom.15:16, voegt hij daarbij: 
 
“Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen.......”. 
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We zagen eerder ook een dergelijk verschil in Gal.2:7, waar Paulus aantoont dat Petrus een 
apostel voor het volk Israël was. 
 
“Maar daarentegen, toen zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid (Heidenen) 
  toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis (Joden)”. 
 
We zien hier dat Paulus duidelijk het verschil aangeeft tussen zijn bediening aan de 
Heidenen en de bediening van de twaalven aan de besnijdenis (Israël).  
 
In Hand.26:16-17, legt Paulus uit, dat, terwijl hij op de weg naar Damascus was, De Heer 
Jezus Christus hem riep in een verblindend licht en zei: 
 
“Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot 
  een dienaar en getuige der dingen, beide, die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal 
  verschijnen; Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot welke Ik u nu zend”.  
 
In 1Tim.1:11 schrijft Paulus over: 
 
“...het Evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij toebetrouwd is”. 
 
Dan schrijft hij in 1Tim.1:15-16: 
 
“.....dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik 
  de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus 
  in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van 
  hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven”. 
 
“die de voornaamste ben” betekent dat hij de eerste was oftewel: de eerste van velen, een 
voorbeeld van degenen die zullen volgen. 
 
Daarom zegt Paulus in 2Tim.1:13: 
 
“Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt,.......”. 
 
Let er op dat hij niet zegt: “die u van mij en de andere apostelen gehoord hebt”. 
 
In Efeziërs 3:8 zegt Paulus van zijn unieke positie: 
 
“Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen, 
 door het Evangelie, te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus”. 
 
God bevestigde de aan Paulus geopenbaarde boodschap, die hij ontvangen had van de 
opgestane Heer, door wonderen en tekenen omdat het een nieuwe openbaring was voor 
een nieuwe bedeling. In Hand.14:3 verhaalt Lukas aangaande de eerste zendingsreis: 
 
“Zij verkeerden dan aldaar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, Die getuigenis 
  gaf aan het Woord Zijner genade, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door hun 
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  handen”. 
 
In Kol.1:25-27 vertelt Paulus hoe zijn bediening naar de Heidenen is: 
 
“Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om 
  te vervullen het Woord Gods; Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van 
  alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Aan wie 
  God heeft willen bekend maken welke de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid 
  is onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid”. 
 
In deze passage spreekt Paulus eveneens van de bedeling van God, die een verborgenheid 
was voor alle voorgaande geslachten. Dit brengt ons tot het volgende onderwerp. 
 
 
De verborgenheid van het Evangelie der Genade 
 
Als we het Woord van God bestuderen moeten we er voor waken niet vooruit te lopen op 
openbaring. Dat betekent, dat, als we een passage lezen, we niet moeten aannemen dat 
toekomstige openbaringen bekend waren op het moment dat de gebeurtenissen in die 
passage genoemd worden.  
We moeten ons realiseren dat, van de tijd dat God voor het eerst tot Adam sprak, totdat het 
laatste boek van de Bijbel geschreven was, God Zijn Woord openbaarde over een periode 
van ongeveer vierduizend jaar. Hij gaf niet alles in één keer aan de mensen. Bijvoorbeeld, 
toen Adam daar in de tuin van Eden stond, kon hij niets weten aangaande de tien geboden 
die door God aan Mozes zouden worden gegeven zo’n 2600 jaar later. Ook had Jakob ons 
niets kunnen vertellen over de Bergrede waar Jezus Christus zou prediken zo’n 1700 jaar 
later. Als we een passage in de Schrift lezen, moeten we begrijpen en in onze gedachten 
vasthouden hetgeen God tot op dat moment aan de mensen, waaraan Hij schreef, had 
geopenbaard. De dingen die men nog niet wist waren nog geheimen en in God verborgen, 
verborgenheden die Hij nu aan iedereen heeft geopenbaard.  
 
Deut.29:29 zegt: 
 
“De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons 
  en onze kinderen tot in eeuwigheid.....”. 
 
Laat ons, met dit in gedachten, kijken naar enige voorbeelden die met ons onderwerp te 
maken hebben, voorbeelden die aangeven dat de verborgenheden, “de geheime dingen”, 
van God niet bekend waren totdat God ze openbaart. 
 
Soms gaat God zover dat hij de woorden zegt maar nog niet toestaat dat ze worden 
begrepen.  
Toen God aan het voorbereiden was om Israël te straffen met gevangenneming door de 
Assyriërs, riep Hij de profeet Jesaja en vertelde hem: 
 
“Toen zeide Hij: Ga heen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende 
  niet, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, en maak hun oren zwaar, en sluit 
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  hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart 
  versta, noch zich bekere, en Hij het geneze” (Jesaja 6:9-10). 
 
Denk er aan dat, toen we eerder in dit boek Matth.16:21-22, Lukas 18:33-34, en Joh.20:9 
onderzochten, we zagen, dat gedurende de aardse bediening van Christus, de twaalf 
apostelen niet wisten dat Jezus Christus zou sterven en opstaan uit de doden. Ondanks het 
feit dat Christus het hun meerdere malen duidelijk had verteld, was het door God bij hen 
verborgen.  
 
Paulus ontving het Evangelie der Genade door directe openbaring van de opgestane Heer 
Jezus Christus. Hij was aangewezen als de apostel van de Heidenen om de verborgenheden, 
die voorheen verborgen waren in God, te openbaren. Eén van deze is de verborgenheid van 
het evangelie. Paulus schrijft in Ef.6:18-20: 
 
“Met alle bidding en smeking.....voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de 
  opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie 
  bekend te maken; Waarvoor ik een gezand ben in een keten....”. 
 
Het evangelie van Paulus was een verborgenheid geweest, niet bekend aan wie dan ook 
totdat God het aan hem openbaarde. 
 
Houdt in gedachten dat de brief aan de Efeziërs werd geschreven rond ongeveer 62 na 
Christus, ongeveer 30 jaar na de hemelvaart van Christus. Paulus had toen reeds drie 
zendingsreizen gemaakt. Laat ons nu kijken naar Efeziërs hoofdstuk 3, te beginnen met vers 
1-4: 
 
“Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen 
  zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan 
  u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
  weinige woorden tevoren geschreven heb; Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn 
  wetenschap, in deze verborgenheid van Christus”. 
  
Zo zien we dat God, door “openbaring” Paulus de “verborgenheid” toonde die niemand 
tevoren heeft geweten. Daarom noemt Paulus het “mijn wetenschap”.  
 
“Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
  geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest”. (Ef.3:5). 
 
Merk de verandering van de tijdsvorm op. Vergelijk “is nu geopenbaard” (aan de apostelen 
rond 62 na Christus) met “mij heeft bekend gemaakt” (Paulus) door openbaring iets vóór 
deze tijd. Dan in Ef.3:9: 
 
“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid 
  is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door 
  Jezus Christus”. 
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In ongeveer 66 jaar na Christus erkende Petrus, vlak voor zijn dood, dat God vele 
verborgenheden had geopenbaard aan Paulus. Hij schrijft in 2Petrus 3:15-16: 
 
“En acht de lankmoedigheid van onze Heere voor zaligheid; gelijk ook onze geliefde 
  broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is (niet: “aan ons” gegeven, maar “aan 
  hem” gegeven), u geschreven heeft; Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen 
  sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en 
  onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf”. 
   
Petrus schreef deze brief aan de Joden, de brief van Paulus waarnaar Petrus verwijst, is de 
brief aan de Hebreeën. 
 
Vanuit Rom.16:25 is het duidelijk dat wat Paulus noemt “mijn Evangelie” een verborgenheid 
was totdat God het hem liet zien door openbaring. 
 
“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 
  Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen 
  is geweest”. 
 
Waarom hield God ons evangelie zo lang geheim?  
 
“Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
  God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; Welke 
  niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, 
  zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben”. 
 
Het was dus niemand toegestaan om het te weten, Petrus niet, de apostelen, Judas, Pilatus, 
de demonen, of zelfs Satan zelf niet. 
Het begrijpen van de Bedelingen 
  
Ik heb in dit artikel reeds meerdere malen het woord “bedelingen” gebruikt. Het Engelse 
woord “dispensation”, in het Nederlands dus “bedelingen”, is in de Bijbel de zelfstandige 
naamwoords vorm van het werkwoord  “uitdelen” en is vertaald vanuit het Griekse woord 
“oikonomia”. U zult opmerken dat dit woord enigszins klinkt als het Engelse woord 
“economy”. Het is vier keer vertaald met “uitdelen” en drie keer met “rentmeesterschap”. 
Het is het besturen van iemand zijn huishouden of eigendommen. Of anders gezegd is het 
het besturen, supervisie, of uitdelen van iemand zijn huishouden of eigendommen. In Lukas 
16, waar Jezus Christus sprak over de rijke man en de onrechtvaardige rentmeester, zei de 
rijke man: in Lukas 16:2: 
 
“Geef rekenschap van uw rentmeesterschap”. 
 
“Rentmeesterschap” is hier het Griekse woord voor “oikonomia”.Dus de rijke man zegt 
eigenlijk: “geef me een verklaring van het uitdelen van mijn huishouden en eigendommen”. 
Sommigen begrenzen een bedeling als een “tijdsperiode”, maar dat is niet geheel correct. 
Een bedeling is een vorm van bestuur die een tijdsperiode omvat, en sommige bedelingen 
kunnen elkaar overlappen op de tijdlijn.   
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In Kol.1:25-26 legt Paulus uit hoe God hem een bedeling gaf om die uit te delen aan de 
Heidenen. 
 
“Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om 
  te vervullen het Woord Gods; Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van 
  alle eeuwen en van alle geslachten.......”. 
 
Dan schrijft Paulus in 1Kor.9:17: 
 
“....de uitdeling is mij toebetrouwd”. 
 
Hij zegt dat opnieuw in Ef.3:1-3: 
 
“Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen 
  zijt, Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan 
  u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid......”. 
 
Dus God vertrouwde de bedeling van Zijn genade toe aan onze apostel Paulus om het door 
te geven aan de Heidenen. Deze bedeling was een verborgenheid die niet bekend was 
voordat God het aan Paulus gaf. Deze bedeling duurt heden ten dage nog steeds voort, en is 
verschillend van de vorige bedeling van de wet die God in eerste instantie aan Mozes gaf 
zodat die het door kon geven aan de kinderen Israëls. Exodes 24:12 zegt: 
 
“Toen zeide de Heere tot Mozes: Kom tot Mij op de berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen 
  tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen ( 
  de kinderen Israëls)”. 
 
Er zullen ook nog toekomstige bedelingen zijn nadat de huidige bedeling van genade voorbij 
is. In Ef.1:10 zegt Paulus: 
 
“Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in 
  Christus, beide wat in de hemel is, en wat op de aarde is”. 
 
Paulus spreekt hier van een toekomstige bedeling die nog niet is begonnen. 
 
                                          De bedelingen in de Bijbel 
 
                    Hetgeen u moet weten om de Bijbel te kunnen begrijpen. 
 
Om de Bijbel te kunnen begrijpen moet deze volgens de bedelingen bestudeerd worden, dat 
is, de Schriften recht snijden (2Tim.2:15). Maar wat betekent het om volgens de bedelingen 
of door het “recht snijden” te studeren? Om het zo eenvoudig mogelijk uit te drukken: Het is 
het lezen van een Bijbel gedeelte en dan uzelf af te vragen: “Behoor ik tot de groep mensen 
tot wie hier wordt gesproken?”. Oftewel: “Spreekt dit gedeelte tot Christenen?”. In het 
algemeen wordt ons geleerd dat de gehele Bijbel aan ons is geschreven. Maar dat is niet 
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geheel correct. De gehele Bijbel is voor ons geschreven, om er van te leren, maar niet alles is 
gericht aan ons. 
 
Bijvoorbeeld: Toen God, door Mozes, de wet gaf aan het volk Israël, in ongeveer 1500 voor 
Christus, was één van de wetten dat men niet op de Sabbat mocht werken. De Sabbat 
duurde van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Wanneer men een 
man zag die op de Sabbat hout verzamelde, in Num.15:32-36, gaf God het bevel aan het volk 
Israël dat die man gestenigd zou worden tot de dood. Betekent dat nu dan dat als u uw 
buurman op zaterdagmorgen gras ziet maaien dat hij een zonde begaat? Zullen we dan de 
hele buurt optrommelen om hem te doden? Natuurlijk niet. We moeten ons realiseren dat 
de kinderen Israëls geen Christenen waren. Wij zijn niet onder de wet van Mozes zoals zij dat 
wel waren. Zij leefden in een andere bedeling dan wij nu doen. 
 
Het woord “bedeling” komt van het woord “uitdelen”. Aldus is een bedeling het bestuur of 
een uitdelen van de wil van God over een bepaalde tijdsperiode aan een bepaalde groep 
mensen.  Een bedeling is, met andere woorden, Gods manier van handelen met een groep 
mensen gedurende een afzonderlijke tijdsperiode. Om een Bijbelgedeelte op een juiste 
manier te begrijpen is het belangrijk om te beide weten, de tijdsperiode waarnaar wordt 
verwezen, en de groep mensen waarop het van toepassing is. Op deze wijze kunt u 
vaststellen welke bedeling betrekking heeft op ieder gedeelte van de Bijbel.  
 
God heeft verschillende regels voor de verschillende groepen mensen in verschillende 
tijdsperiodes gegeven. Niet alleen zijn de voorschriften verschillend maar de straf voor het 
zich niet houden aan deze voorschriften kan ook verschillend zijn. De manier waarop God 
omgaat met de mensen kan verschillend zijn. Soms kan zelfs de omgeving, waarin de mens 
leeft, verschillend zijn. 
 
Hier is een eenvoudig voorbeeld dat dit punt goed laat zien: De doodstraf. 
 
1)- Toen Adam en Eva in de Hof van Eden waren bestond de doodstraf, voor het plegen van 
      een moord, niet.  Op dat moment was er geen straf voor die zonde. En bovendien was er 
      geen dood omdat de val van de mens nog niet had plaats gevonden.  
 
2)-Een aantal jaren later waren Adam en Eva verdreven uit de Hof van Eden en Kaïn, hun 
     zoon, vermoorde zijn broeder, Abel (Gen.4:8-15). Maar er was geen doodstraf voor Kaïn. 
     God had het nog niet toegestaan. Bovendien stelde God een teken aan Kaïn zodat  
     niemand hem kon doden. 
 
3)-Na de zondvloed, stelde God de wet in voor de doodstraf (Gen.6:4). 
 
4)-En toen, zoals zojuist gezegd, God de wet van Mozes instelde, werd de doodstraf geëist 
     voor het werken op de Sabbat. Enige andere overtredingen resulteerden eveneens in de 
     dood door steniging, zoals het aanbidden van afgoden, homosexuele praktijken, en het 
     raadplegen van spiritistische mediums (Leviticus 20). 
  
Alleen al in dit eenvoudige voorbeeld zien we vier onderling verschillende voorschriften 
aangaande de doodstraf die werd toegepast in de verschillende bedelingen.  
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Nu volgt een opsomming van al de bedelingen: 
 
Voor alle eeuwigheid. 
 
Zelfs voordat God de wereld schiep, was Hij er altijd al, hebbende geen begin en geen eind. 
 
1)-Onschuld – van de schepping tot de val van de mens (de eerste zonde).  
 
Alhoewel de Bijbel hier niets over zegt duurde deze bedeling waarschijnlijk niet lang, 
misschien slechts enkele dagen. Het eindigde ongeveer 4000 jaar voor Christus. Deze 
bedeling wordt in de Schrift omschreven van Gen.1:1 tot Gen.3:22. 
 
2)-Geweten – van de val van de mens tot de zondvloed. 
 
Deze bedeling duurde van ongeveer 4000 jaar voor Christus tot ongeveer 2350 jaar voor 
Christus en wordt in de Schrift aangegeven van Gen.3:23 tot Gen.8:19. Gedurende deze tijd 
kwamen er slechts weinig voorschriften van God, de mensen handelden naar hun eigen 
geweten. Het kwaad werd zo erg dat deze bedeling eindigde met de totale vernietiging van 
allen in de zondvloed met uitzondering van Noach en zijn familie. 
 
3)-Menselijk bestuur – van de zondvloed totdat Abraham werd geroepen. 
 
Deze bedeling begon in ongeveer 2350 jaar voor Christus en loopt nog steeds door. 
Alhoewel Abraham en zijn nakomelingen onder de bedeling der ‘belofte’ gingen rond 2000 
jaar voor Christus, zoals straks zal worden uitgelegd,  verkeerde de rest van de mensheid 
onder de bedeling van de menselijke regering. Het wordt in de Schrift aangegeven van 
Gen.8:20 tot Gen.11:32. God begon de mensen toe te staan om over zichzelf te regeren en 
de misdadigers te straffen. 
 
4)-De belofte – Vanaf de roeping van Abraham tot het geven van de wet aan Mozes voor de 
                            kinderen Israëls. 
 
Deze bedeling is enkel voor Abraham en zijn nakomelingen door zijn zoon, Izak, en de zoon 
van Izak, Jakob (Israël). Het duurde van ongeveer 2000 jaar voor Christus tot ongeveer 1500 
jaar voor Christus en wordt in de Schrift aangegeven in de periode van Gen.12:1 tot Exodus 
19:7. God beloofde Abraham dat Hij een land aan Abraham zijn zaad zou geven en dat alle 
volken van de wereld door zijn zaad gezegend zouden worden. Ofschoon Israël rond 1500 
voor Christus onder de wet ging, is de aan Abraham gedane belofte nog steeds van kracht.  
 
5)-De Wet – Vanaf het moment dat de wet aan Mozes werd gegeven, voor de kinderen 
                       Israëls, totdat Paulus werd geroepen, de apostel der Heidenen. 
 
Deze bedeling was enkel voor Jakob zijn nakomelingen, Israël. Het begon ongeveer 1500 
voor Christus en duurde totdat het begon af te nemen rond 37 jaar na Christus en stopte in 
het jaar 70 na Christus (verwoesting van de tempel). De wet zal worden hervat voor de duur 
van zeven jaar gedurende de toekomstige grote verdrukking, zodra de bedeling der genade 
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ten einde is. Het bestrijkt in de Schrift een periode van Exodus 19:8 tot Handelingen 8 en van 
Hebreeën tot Openbaring. Het boek Handelingen is een boek van de overgang van ‘wet’ naar 
‘genade’.  
Gedurende de periode vanaf Hand.9 tot Hand.28 zien we de bedeling van genade opkomen 
en bedeling der wet verdwijnen.  
God koos Israël als Zijn oogappel. Hij gaf Israël strenge wetten, harde straffen, en profetieën 
van zijn wereldwijde verhoging in het toekomstige koninkrijk van hun komende Messias. 
 
6)-Genade – Vanaf  het moment dat Paulus werd geroepen, de apostel der Heidenen, tot de 
                       opname van de gemeente.  
 
We leven nu in de bedeling der genade. Het begon rond 37 na Christus en zal duren tot de 
toekomstige opname van de gemeente. Hopelijk zal het spoedig zijn, maar we weten niet 
wanneer de opname plaats zal vinden, we weten alleen dat het plaats zal vinden voor 
aanvang van de zeven jaar durende verdrukking. De bedeling der genade wordt beschreven 
in de brieven van de apostel Paulus, van Romeinen tot en met Filémon. Toen Israël weigerde 
om Jezus Christus aan te nemen, die was opgevaren naar de hemel, als hun Messias, keerde 
God zich tot de Heidenen om Israël tot jaloersheid te verwekken (Rom.11:11).  
 
7)-Koninkrijk (of goddelijke regering) – Van de wederkomst van Jezus Christus tot aan de 
                                                                      grote witte oordeel-troon.   
 
Dit begint aan het einde van de bovengenoemde zeven jaar durende verdrukking en duurt 
dan 1000 jaar. Gedurende deze tijd zal Jezus Christus als Koning heersen vanuit Jeruzalem. 
Deze bedeling wordt beschreven in Openbaring 20. Echter kunnen er in andere delen van de 
Bijbel, in de vele profetieën, veel meer details gevonden worden. 
 
De eeuwigheid – Deze bedeling begint aan het einde van de 1000 jaren en duurt voor  
                                eeuwig. 
In de Schrift beschreven in Openbaring 21 en 22. 
 
Het begrijpen van de bedelingen lost allerlei verwarring op. Bijvoorbeeld, veel mensen 
kunnen niet begrijpen waar Kaïn mee huwde. Het is duidelijk dat hij met één van zijn zusters 
huwde omdat er geen andere vrouwen waren om mee te huwen. Deze mensen weten dat 
vandaag de dag een man niet moet huwen met een naast familielid, of ze zijn misschien op 
de hoogte dat de aan Mozes gegeven wet voor Israël die zei dat men niet zou huwen met 
een naast familielid. Mensen veronderstellen echter dat deze regel altijd van kracht is 
geweest. Maar in werkelijkheid leefde Kaïn 2500 jaar voordat God de wet gaf tegen het 
huwen met een naaste verwant. Mensen die niet volgens de bedelingen de Bijbel 
bestuderen komen terecht in het mengsel van allerlei regels die echter bedoeld zijn voor 
verschillende groepen mensen in verschillende bedelingen. Zodoende hebben ze slechts een 
geringe kans om een goed begrip te verkrijgen van de Schriften, en van Gods wil voor hun 
eigen leven. 
 
Opgemerkt moet worden dat sommige perioden van de bedelingen elkaar kunnen 
overlappen, met twee verschillende bedelingen van toepassing op twee verschillende 
groepen mensen. Bijvoorbeeld de hele tijd dat Israël onder de bedeling der wet was (5) , 
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waren alle de Heiden volken onder de bedeling van het menselijk bestuur (3). Een gelijke 
overlapping gebeurde van rond 37 na Christus tot 70 jaar na Christus. Gedurende deze tijd 
waren de Joden nog steeds onder de wet (Hand.21:20-21) hetgeen eindigde toen de 
Romeinen Jeruzalem en de tempel vernietigden in 70 jaar na Christus. Maar de Heidenen en 
de Joden die buiten het land Israël woonden waren alreeds onder de genade, de bedeling 
aan Paulus toebetrouwd (Ef.3:2), de apostel der Heidenen (Rom.11:13). 
 
Op dit punt aangekomen zijnde moet ik iets uitleggen dat een grote bron van verwarring is 
voor veel Christenen (inclusief mijzelf in het verleden). Paulus zegt in 2Tim.2:8: 
 
“Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad 
  van David, naar mijn Evangelie”. 
  
Hoe kan Paulus zeggen dat het zijn Evangelie is? Paulus legt in Gal.1:11-12 uit dat hij het 
Evangelie dat hij predikt niet van een mens heeft ontvangen, maar het hem onderwezen is: 
 
“......door de openbaring van Jezus Christus”.  
 
De opgevaren Heer Jezus Christus openbaarde de verborgenheid van het Evangelie aan de 
apostel der Heidenen, Paulus. Het feit dat het een verborgenheid was betekent dat er 
niemand was die het ooit heeft geweten. Het was een geheim. 
Johannes de Doper, Jezus, en de twaalf apostelen predikten het evangelie van het koninkrijk 
alleen aan het volk Israël. Dit goede nieuws was dat het koninkrijk, in het Oude Testament 
door de profeten beloofd, aanstaande was. Het vereiste echter de bekering van het gehele 
volk Israël. Vandaar dat de evangelie boodschap was: 
  
“Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. (Matth.3:2; 4:17, en 
  10:7). 
 
Zelfs na de kruisiging en opstanding van Jezus Christus was het aanbod van het koninkrijk 
nog steeds geldig en beschikbaar voor Israël. Petrus bood het koninkrijk opnieuw aan Israël 
aan in Hand.3:19-21, als ze zich tenminste als volk bekeerden. Maar ze wilden niet. En aldus 
werd het koninkrijk uitgesteld, en God riep Paulus en maakte hem: 
 
“een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen” (Rom.15:16) 
 
en: 
 
“de apostel der heidenen” (Rom.11:13). 
 
Dat maakt Paulus tot “onze apostel”. 
 
God heeft Paulus informatie gegeven die niemand daarvoor geweten heeft. Het was een 
nieuw evangelie, die Paulus ‘evangelie der genade’ of ‘mijn evangelie’ noemt. Het evangelie 
der genade is dat Jezus Christus, de Zoon van God, vrijwillig Zijn leven gaf als het volmaakte 
offer voor onze zonden. Hij werd gekruisigd, werd begraven, en is op de derde dag 
opgestaan van de doden (1Kor.15:1-4). Bekijk de eerste gedeelten van Handelingen. U zult 
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zien dat de twaalf apostelen nimmer spreken over het verzoenend bloed van Christus, of 
zeggen dat Hij stierf voor onze zonden. Ze noemen wel Zijn dood en opstanding, maar dan 
alleen als een groot wonder en als bewijs voor Israël dat Hij leeft en terug kan komen om 
hun Koning te worden zoals dat in het Oude Testament door de profeten is geprofeteerd.  
De twaalven vertellen de Joden niet dat Christus Zijn leven gaf als een offer, maar eerder dat 
ze (de Joden) Hem hadden vermoord. De twaalven brachten de dood van Christus nimmer in 
verband met de vergeving van zonden. Het feit van de relatie tussen Zijn dood  en de 
vergeving van zonden was op dat moment nog een verborgenheid. Het werd later 
geopenbaard aan Paulus. 
 
“Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
  God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; Welke 
  niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, 
  zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben” (1Kor.2:7-8).  
 
Zo ziet u dat God de toekomst reeds wist vóór Hij de wereld schiep, het plan voor onze 
verlossing (ons evangelie) geheim hield (een verborgenheid) en Hij openbaarde het geheim 
niet eerder dan nadat Hij Paulus had geroepen. Zie ook Rom.16:25. 
 
Aldus had God een “ Koninkrijks” programma voor het volk Israël. Het is uitgebreid 
beschreven in Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, en de eerste hoofdstukken van 
Handelingen. Nadat Israël weigerde zich als volk te bekeren, begon God het “Genade” 
programma voor de Heidenen (inclusief enige Joden). 
 
Het volgende voorbeeld zal één van de belangrijkste verschillen uitbeelden tussen de beide 
programma’s.  
 
Jezus, sprekende tegen de mensen tijdens Zijn aardse bediening, zegt in Matth.6:14-15: 
 
“Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u 
  vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw 
  misdaden niet vergeven”. 
 
Merk op dat iemand alleen werd vergeven als hij eerst anderen vergeeft. 
 
Maar Paulus verteld ons het tegenovergestelde in Ef.4:32:  
 
“Maar weest jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook 
  God in Christus u vergeven heeft”. 
 
Niet alleen sommige zonden, maar ook alle zonden die we nog zullen doen (Ef.1:7 en 
Kol.2:13). Natuurlijk wil God dat Christenen elkander vergeven en we zullen beloningen 
ontvangen naar onze werken (1Kor.3:10-15). Maar onze behoudenis hangt op generlei wijze 
af van onze werken. 
 
Paulus sprak Jezus niet tegen. Bovendien ontving Paulus zijn boodschap van onze opgestane 
en opgevaren Heer Jezus Christus Zelf. Hun boodschappen, van de twaalven en die van 
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Paulus, spreken elkander niet tegen, maar ze waren voor verschillende toehoorders in 
verschillende bedelingen bestemd. Als een man zijn zoon zegt dat hij de vuilnisbak moet 
ledigen en zijn dochter om de vloer te stofzuigen, dan spreekt hij zichzelf niet tegen. Jezus 
Christus, tijdens Zijn aardse bediening, leerde de Joden die onder de wet van Mozes waren. 
Maar later leerde Jezus Christus (door Paulus) de Christenen (van wie de meesten geen 
Joden waren) die niet onder de wet van Mozes waren, maar onder de genade. We leven 
heden nog steeds in de bedeling der genade en dat zal voortduren tot de opname van de 
gemeente. Aldus is onze behoudenis door het geloof in het evangelie der genade dat onze 
Heer Jezus Christus geopenbaard heeft aan onze apostel Paulus. 
     
De nu volgende tabel vergelijkt de stand van zaken van de bediening van de twaalven direct 
na Pinksteren rond 33 jaar na Christus, met de Christelijke bediening die bestond direct 
nadat de Romeinen, 70 jaar na Christus, de stad Jeruzalem en de tempel vernietigd hadden. 
Het laat zien dat er een verandering optrad in de bedelingen in de periode tussen 33-70 jaar 
na Christus.    
 
 

Staat van bediening na Pinksteren 
            In 33 na Christus 

Staat van bediening nadat de tempel was 
         vernietigd in 70 na Christus 

Het Evangelie van het koninkrijk wordt 
alleen aan Israël gepredikt. (Hand.2:22,36; 
3:12; 5:31; 9:22; 11:19). 

Het Evangelie der genade wordt in hoofd- 
zaak gepredikt aan de Heidenen inclusief de 
Joden. (Hand.9:15; 13:46; 28:17-28). 

De Joden worden beschuldigd van het om- 
Brengen van de Messias. (Hand.2:23,36; 
4:10; 5:28,30; 7:52; 10:39). 

Jezus Christus gaf vrijwillig Zijn leven voor 
onze zonden. (Hand.20:28; 1Kor.15:3;  
Gal.1:4; 1Thess.5:9-10). 

Wonderbaarlijke tekenen en genezingen zijn 
aan de orde. (Hand.2:4,43; 3:6; 5:12-16; 6:8; 
8:6-7; 9:40; 10:46; 14:3).  

Zelfs apostelen en getrouwe heiligen 
worden ziek achtergelaten of hebben 
medicijnen nodig voor hun aandoeningen. 
(2Kor.12:5-10; Kol.4:14; 1Tim.5:23; 
2Tim.4:20). 

Petrus is de belangrijkste leraar. (Joël 2:28-
32; Hand.2:14; 3:12; 5:29; 10:34). 

De leringen van Paulus, de apostel der 
Heidenen, zijn de focus. (Hand.9:15; 13:2; 
17:22; 20:17; 21:40; 28:17). 

De apostelen hadden hun zetel te Jeruzalem 
en hun bediening in Israël. (Hand.8:1,25; 
9:26; 11:2). 

Jeruzalem vernietigd. De bediening is gericht 
aan de gehele wereld. (Rom.11:25 en al de 
brieven van Romeinen t/m Filémon). 

Alle gelovigen zijn Joden die zich strikt aan 
de Wet van Mozes houden. (Hand.3:1; 
10:14,28; 11:3; 21:20,26). 

De Wet, oud en vervallen (Hebr.8:13) is 
verdwenen. Doordat de tempel is verwoest 
is het niet meer mogelijk om zich aan de 
Wet te houden. (Lev.16). 

De boodschap van verlossing aan de wereld, 
door Israël, zal niet eerder komen als dat 
Israël zich met God verzoend heeft. 
(Hand.3:19-21; Zach.8:20-23). 

Verlossing komt tot de wereld door de val 
van en blindheid van Israël. (Rom.11:11-15; 
Rom.11:25). 

Onderwijs is gebaseerd op voorzegde 
profetie. (Hand.2:16-21; 29,31; 3:21-24; 
Zach.8:20-23; Jes.1:26).  

Het onderwijs is gebaseerd op de 
geopenbaarde verborgenheden. 
(Deut.29:29; Rom.11:25; 16:25; 1Kor.2:7; 
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15:51; 2Kor.12:7; Ef.1:9; 3:3; 5:32; 
2Thess.2:7). 

 
De hierboven aangegeven verschillen zijn te opvallend om er aan voorbij te zien. In sommige 
gevallen is de verandering in bestuur precies tegenovergesteld aan hetgeen eerst het geval 
was. Gegeven deze informatie zou het nu duidelijk moeten zijn, voor een ieder die de Bijbel 
bestudeert, dat deze periode een periode is van overgang van de ene naar de andere 
bedeling. Dit het geval zijnde is de Pinkster gemeente, in het begin van Handelingen, niet ons 
voorbeeld voor de bedeling der genade Gods. Ons voorbeeld wordt eerder gevonden in 
Romeinen tot en met Filémon, de dertien brieven die onze apostel Paulus schreef aan de 
Heidenen. 
 
 Het Evangelie naar Petrus en het Evangelie naar Paulus 
 
Zowel Petrus als Paulus leerden dat Jezus Christus de Zoon van God was, dat Hij gekruisigd is, 
en dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Dus zou iemand terecht kunnen vragen: 
“Wat is dan wel het verschil tussen deze twee evangelieën?”. 
 
Eerder in dit artikel bespraken we reeds grondig over het verschil, dat Paulus tot de 
Heidenen en de Joden sprak en Petrus tot alleen het volk Israël, met als het huis van 
Cornelius als uitzondering. 
 
Een tweede belangrijk verschil is dat, in verband met het aanbieden van het koninkrijk aan 
Israël, Petrus sprak over de opstanding om te laten zien dat de Heer levend was en nog 
steeds kon terugkeren om Koning van Israël te worden (Hand.3:19-21). Christus zijn dood en  
opstanding, het teken van Jona, werden als bewijs genoemd.  Alhoewel Petrus ze niet 
verkondigde als deel van het evangelie van het koninkrijk.  
Maar Paulus leerde dat de dood en opstanding van Jezus Christus een zeer belangrijk 
onderdeel is van ons evangelie van genade.  
Een derde verschil is dat Paulus leerde dat Jezus Christus stierf als een offer voor onze 
zonden, en dat wij gereinigd zijn door Zijn bloed.   
   
Tientallen jaren later, bijna aan het eind van hun leven, schreven Petrus en Johannes over 
het reinigende bloed van Jezus Christus (1Petr.1:2-3, 18-21, 2:24, 5:12 en 1Joh.1:7 en 2:2). 
Echter in de eerste gedeelten van Handelingen noemden ze het bloed niet, ook niet het 
offer, ook niet de verzoening of dat Jezus Christus stierf voor onze zonden.  
Het was toen nog niet geopenbaard. 
 
Paulus vertelde de Heidenen dat Jezus Christus vrijwillig Zijn leven gaf voor onze zonden 
(Gal.1:4). Terwijl Petrus herhaaldelijk de Joden beschuldigd van moord. Een voorbeeld 
vinden we in Hand.2:36, waar Petrus zegt: 
 
“.....Jezus, Die gij gekruisigd hebt”. 
 
Eveneens zegt Petrus in Hand.3:14-15: 
 
“...gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend......en de Vorst des levens hebt gij 
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  gedood.....”. 
 
Dan zegt hij in Hand.5:30: 
 
“........Jezus, Die gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout”. 
 
Tenslotte nog Stéfanus, die ook Petrus zijn evangelie predikte, die de Joden in Hand.7:52 
vertelde: 
 
“Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood hen, die 
  tevoren verkondigd hebben de komst van de Rechtvaardige, van Wie gij nu verraders en 
  moordenaars geworden zijt”. 
 
Maar aan de andere kant benadrukt Paulus constant het offerende karakter van de dood van 
Christus: 
 
“Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed....” 
  (Rom.3:25). 
 
In het boek Handelingen wordt het bloed van Christus niet genoemd door Petrus en de 
elven, en toch is het een onmisbaar deel van het evangelie van genade. Iemand moet wel tot 
de conclusie komen dat de twaalven of onachtzaam waren, of dat hun nog niet geopenbaard 
was dat Christus Zijn dood een offer voor onze zonden was. De apostelen, vervuld met de 
Heilige Geest, verspreiden niet een incompleet evangelie, want anders zouden degenen die 
het hebben gehoord zonder hoop zijn. Dus het offerende karakter van de dood van Christus 
was nog niet aan hen geopenbaard door God, zoals we eerder al zagen in:  
 
“De verborgenheid van het evangelie der genade”.     
 
Met verwijzing naar het kruis verklaart Petrus in Hand.3:18, dat: 
 
“Maar God heeft alzo vervuld, wat Hij door de mond van al Zijn profeten tevoren 
  verkondigd had, dat de Christus lijden zou”. 
 
Echter legt Petrus niet de verbinding met Christus Zijn dood ter rechtvaardiging van 
zondaren. 
 
Het is van het grootste belang ons te realiseren dat de brieven van Paulus vol zijn van het feit 
dat de kruisiging van Jezus Christus het offer was als betaling voor onze zonden. We zullen 
hier enige voorbeelden laten volgen. 
 
In Rom.5:6-11 schrijft Paulus: 
 
“Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen 
  gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor de 
  goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens 
  ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, 
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  zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de 
  toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn 
  Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet 
  alleen dit maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu 
  de verzoening gekregen hebben”. 
 
Er zijn veel mensen die denken dat ze eerst hun leven op orde moeten hebben alvorens ze 
behouden kunnen worden. Maar deze passage laat duidelijk zien dat Christus niet voor 
rechtvaardigen stierf, maar: 
 
“voor de goddelozen”. 
  
Anders zou Zijn dood voor niets zijn geweest, want Rom.3:10 zegt: 
 
“.....Er is niemand rechtvaardig, ook niet één”. 
 
In Ef.1:7 schrift Paulus van Jezus Christus: 
 
“In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
  naar de rijkdom van Zijn genade”. 
 
En in Ef.2:12-13 beschrijft Paulus wie wij waren: 
 
“.....zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, 
  nabij geworden door het bloed van Christus”. 
 
Vele andere passages in de brieven van Paulus benadrukken dit zelfde punt, inclusief :  
 
Kol.1:20: 
“En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, 
  zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
  dingen die in de hemelen zijn”. 
 
 1Thess.5:9-10: 
“Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze 
  Heere Jezus Christus; Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat 
  wij slapen, tezamen met Hem leven zouden”. 
 
Galaten 2:20: 
“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; 
  en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij 
  liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”. 
 
Romeinen 8:31-32: 
“.....Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard 
  heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven......”. 
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Romeinen 4: 24-25: 
“.....die geloven in Hem, Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft; Die 
  overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking”. 
 
1 Timotheüs 2:5-6: 
“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus 
  Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen.....”. 
 
Efeziërs 5:1-2: 
“Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijk ook 
  Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en 
  een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk”. 
 
2Korinthiërs 5:21: 
“Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
  zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. 
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Als ik goed heb geteld noemt Paulus de dood van 
Christus 64 keer in zijn brieven. 
 
                                                 --------------------------------------- 
 
Een korte toelichting van de vertaler. 
In Rom.16:26 lezen we “...en de profetische Schriften.......”,  en in 1Kor.15:3 en 4 lezen we 
over het sterven voor onze zonden, het begraven en het ten derde dage opstaan van onze 
Heere Jezus Christus, naar de Schriften.  
Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat er niets nieuws is omdat het reeds in ‘de 
profetische Schriften’ en ‘de Schriften’ genoemd werd. Maar let op: 
--In Rom.16:26 gaat het over de geopenbaarde verborgenheid, uit vers 25, EN door de 
   profetische Schriften.    
--In 1Kor.14:3 en 4 gaat het over: “het evangelie dat ik (Paulus) u verkondigd heb”, plus het 
  genoemde in de verzen 3 en 4: “naar de Schriften”.  
 
Om te onthouden: Het “en door de profetische Schriften” en “naar de Schriften” moet 
worden gelezen in het licht van Psalm 22 en Jesaja 53.  
Hier wordt de “GEBEURTENIS” van de kruisiging beschreven. Dus het fysieke                           
gebeuren. (Zie Hand.3:18 ~ het ‘fysieke’ lijden). 
 
Onze apostel Paulus voegt aan deze gebeurtenis, of fysiek gebeuren, iets toe wat niet eerder 
bekend was gemaakt, namelijk de “VOLLE  BETEKENIS” van het kruis.  
 
Het verschil tussen de “GEBEURTENIS” en de “VOLLE BETEKENIS” is de “VERBORGENHEID”. 
Aldus is “de gebeurtenis/fysieke lijden” plus de “verborgenheid”: “de volle betekenis”. 
 
                                          --------------------------------------- 
 
Naar het voorbeeld van de olijfboom           
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Hoofdstuk 11 van de brief aan de Romeinen is een zeer waardevolle passage om te begrijpen 
wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren met het volk Israël, en waar de huidige kerk 
past in Gods plan. In Romeinen 11 legt Paulus de verandering van bedeling uit, van het volk 
Israël naar de Heidenvolken, en hoe het in de toekomst weer zal veranderen, dus van de 
Heidenvolken weer naar het volk Israël. Paulus begint in Rom.11:1-2 door te vragen: 
 
“Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit 
  het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij 
  tevoren gekend heeft.....”.  
 
Dan in Rom.11:7: 
 
“Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen 
  hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard  (of “verblind”) geworden”. 
 
Het grootste deel van het volk Israël was verblind door ongeloof, met slechts een overblijfsel 
die de Messias accepteerde. 
 
Maar wat zal het resultaat zijn van de blindheid van Israël? Rom.11:11-12 zegt: 
 
“Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door 
  hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. 
  En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der 
  heidenen, hoeveel temeer hun volheid!”. 
 
Herinner u dat in de passages in het Oude Testament, waarnaar we gekeken hebben, we 
zagen dat de zaligheid naar de Heidenen gebracht zou worden wanneer de Messias Zijn 
Koninkrijk opgericht zou hebben en geheel Israël behouden was. Maar heden ten dage zien 
we het tegenovergestelde. Door Israëls ongeloof is de zaligheid naar de Heidenen gegaan. 
Gedurende deze bedeling van genade zien we dus niet de vervulling van de Oud 
Testamentische profetieën aangaande Israëls priesterschap voor de Heidenen. Veeleer was 
deze bedeling een verborgenheid, een geheim dat niet eerder geopenbaard werd totdat God 
onze apostel Paulus  riep. God is nog niet klaar met Israël. Ofschoon ze op dit moment zijn 
gevallen, zal God op een bepaalde dag het volk Israël tot volheid brengen. 
 
Paulus zegt in Rom.11:13: 
 
“Want ik spreek tot u, heidenen, voorzover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn 
  bediening heerlijk”. 
 
De sleutel in deze passage is dat Paulus de heidenen adresseert als geheel, gelovigen en 
ongelovigen, en niet alleen als de gemeente!!!  
 
Dit is omdat hij de veranderingen in de bedelingen uit gaat leggen, van Israël als zijnde de  
bevoorrechten, naar de Heidenen als zijnde de bevoorrechten, en weer, zoals we zullen zien, 
terug naar Israël. 
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In Rom.11:15 gaat het verder met: 
 
“Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, 
  anders dan het leven uit de doden?”. 
 
De Oud Testamentische profetieën aangaande Israëls behoudenis zullen op enige dag 
vervuld worden, en het herstel van Israël zal een grote zegen zijn voor de Heiden volken. 
Het voorbeeld gebruikende van de olijfboom legt Paulus de betrekking uit tussen de Heiden 
volken en het volk Israël. Rom.11:16 zegt: 
 
“En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, 
  zo zijn ook de takken heilig”. 
 
Zoals we zullen zien zijn de patriarchen “de wortel”: Abraham, en zijn zonen Izak en Jakob. 
Het volk Israël zijn de takken waarnaar Paulus verwijst. In Rom.11:17-18 gaat het verder 
met: 
 
“En zo enige van de takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in hun 
  plaats zijn ingeënt, en de wortel en de vettigheid van de olijfboom mede deelachtig zijt 
  geworden, Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt de 
  wortel niet, maar de wortel u”.  
 
Sommigen van het volk Israël werden afgebroken, en de Heiden volken, de takken van de 
“wilde olijfboom” werden ingeënt in de plaats van bevoorrechting en zegen. Maar de 
Heidenen moeten niet te hoog van zichzelf denken of te laag over de takken die afgebroken 
werden.   
 
Vervolgens in Rom.11:19-24: 
 
“Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is 
  terecht; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet 
  hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard 
  heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de 
  strengheid van God; de strengheid wel over hen, die gevallen zijn, maar de 
  goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij 
  afgehouwen worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt 
  worden; want God is machtig om ze weer in te enten. Want indien gij afgehouwen zijt uit 
  de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, 
  hoeveel temeer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt 
  worden”. 
  
Sommigen hebben onterecht getracht deze passage te gebruiken als ondersteuning voor de 
valse leer dat een Christen zijn behoudenis kan verliezen, maar dat is hier helemaal niet ter 
sprake. Deze passage gaat over het feit dat de Heiden volken tijdelijk in de bevoorrechte 
positie geplaatst worden die Israël eens had en op enige dag weer zal krijgen. Israël past veel 
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beter in de natuurlijke olijfboom dan de Heiden volken. De Heidenen hoeven dus niet in hun 
opgeblazen trots te roemen over hun huidige positie, zoals sommigen maar al te vaak doen. 
 
Rom.11:25-26: 
 
“Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is (opdat gij niet wijs zijt bij 
  uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
  heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: 
  De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob”.  
 
Wanneer God de laatste Christen uit de bedeling der genade geroepen heeft, dan gaat God 
terug naar Israël. Hij zal de takken van de Heidenen afbreken en de afgebroken takken van 
Israël weer inenten in de goede olijfboom.  
De aandacht van God is verschoven, in de bedeling der genade, van Israël naar de huidige 
kerk, die voor het overgrote deel bestaat uit Heidenen en enige Joden. Als deze bedeling 
wordt afgerond, dan zal Israël opnieuw in de schijnwerpers komen in de grote verdrukking 
en in het duizend jarig koninkrijk. 
 
Om de verklaring van Paulus, in Rom.11:26, te verduidelijken, dat: 
 
“....zal geheel Israël zalig worden....”. 
 
moeten we ons herinneren om het in de context te houden van wat Paulus zegt in Rom.9:6: 
 
“.....want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn”. 
 
Dit is waarom Zacharia in hoofdstuk 13:8-9 profeteert dat slechts een derde van de 
Israëlieten gered zal worden in de toekomstige grote verdrukking. 
 
“En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen 
  uitgeroeid worden, en de geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. En Ik 
  zal dat derde deel in het vuur brengen,, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en 
  Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal 
  het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De Heere is mijn God”.     
 
Dit is hetzelfde als hetgeen Jesaja zegt in Jes.9:7:  
 
“De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israël”. 
 
Hier is “Israël” het gelovige deel van “Jakob”, het gehele volk. 
 
 
Onze grote opdracht 
 
Paulus verwijst naar het evangelie dat hij predikt als “mijn evangelie” (Rom.16:25),  
 
“....het Evangelie dat ik predik onder de heidenen...” (Gal.2:2). 



 

73 
 

 
“...het Evangelie der voorhuid....” (Gal.2:7). 

 
“....het Evangelie van Christus....” (Gal.1:6-7). 
 
“...het Evangelie der genade Gods....” (Hand.20:24). 
 
“....het Evangelie uwer zaligheid...” (Ef.1:13). 
 
“....het Evangelie des vredes.....” (Ef.6:15). 
 
“....het Evangelie van God...” (1Thess.2:2). 
 
Ik hoor regelmatig dat, indien men verwijst naar het evangelie van Paulus,  men dat “het 
Evangelie der genade Gods” (Hand.20:24) noemt, doch meestal wordt het eenvoudigweg 
“het Evangelie” genoemd. Ongeacht hoe het ook wordt genoemd, het is het Evangelie dat 
God geopenbaard heeft aan Paulus en het verschilt van het Evangelie van het koninkrijk dat 
voorheen werd gepredikt door Johannes de Doper, Jezus Christus, en de twaalven. 
 
Jezus Christus zegt in Matth.24:14: 
 
“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
  getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”. 
 
Jezus Christus zegt dat het Evangelie van het koninkrijk over de gehele wereld gepredikt zal 
worden voorafgaande aan Zijn komst. Hij zegt niet dat het Evangelie der genade over de 
gehele wereld gepredikt zal worden voorafgaande aan de ‘opname’.  
Er is een enorm verschil! Natuurlijk moeten we het Evangelie der genade verspreiden zoveel 
als we kunnen, maar dat is niet hetgeen Jezus Christus profeteerde in Matth.24. Hij verwijst 
naar het Evangelie van het koninkrijk dat gedurende de grote verdrukking gepredikt zal 
worden. Het zal gepredikt worden door de twee getuigen (Op.11:3-12) en de 144000 
(Op.7:1-8 en 14:1-5), nadat we als Christenen opgenomen zijn (1Thess.4:13-18). En toch zijn 
er nog goed bedoelende predikers die zullen zeggen:  “We moeten het Evangelie 
verspreiden zodat Jezus terug kan komen”.  De mens heeft het niet voor het zeggen 
wanneer onze Heere Jezus Christus terugkomt. Het is waar dat we verondersteld worden om 
het Evangelie te verspreiden, maar tussen ons en onze Heer Jezus Christus staat niets anders 
dan “de bazuin Gods” (1Thess.4:16). Verder gaat er niets vooraf aan de opname.  
 
Prediken wij het Evangelie van het koninkrijk? We moeten dat maar beter niet doen. Paulus 
verteld ons in Gal.1:8: 
 
“Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, 
  buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”.  
 
Betekent dat dat Petrus vervloekt werd omdat hij het evangelie van het koninkrijk predikte? 
Natuurlijk niet. Petrus predikte aan andere toehoorders in een andere bedeling. Maar nu 
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moeten we het evangelie prediken dat Paulus predikte, niet het evangelie van het koninkrijk 
of een ander evangelie.  
 
Doch sommige Christenen zullen vragen: “Maar wat aangaande de grote opdracht van 
Matth.28:19-20?”. Ten eerste moet worden gezegd dat de Bijbel het nimmer “de grote 
opdracht” noemt. Ten tweede was het aan de twaalven gegeven om het evangelie van het 
koninkrijk aan de besnijdenis (Israël) te prediken. Herinner u hoe we eerder in dit artikel, in 
de secties “Het koninkrijks programma van het Oude Testament” en “De begin periode in  
het boek Handelingen”, zagen dat het zelfs vanuit Oud Testamentische tijden bekend was 
dat de Joden uiteindelijk de Heidenen zouden bedienen. Maar die bediening zal zeer 
verschillend zijn van de bediening van de gemeente zoals die er heden ten dage is. Deze 
bediening van de Joden zal geschieden na de terugkomst van de Messias naar de aarde, en 
zal uitgevoerd worden door alle gelovige Israëlieten. Het zal uitgaan van Jeruzalem van 
waaruit Israël functioneert als een volk van priesters naar de Heiden volken. Dus verwijst 
Matth.28:19-20 niet naar het evangelie van Paulus, dat toen nog niet eens geopenbaard 
was. 
 
Paulus voorziet in evangelische voorschriften voor gelovigen in de huidige bedeling der 
genade Gods. Waar velen naar verwijzen als zijnde onze grote opdracht, wordt gevonden in 
2Kor.5:14-21: 
 
“.....indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, opdat zij, die leven, niet 
  meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
  Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar 
  het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, 
  indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, 
  het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend 
  heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God 
  was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; 
  en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus’s 
  wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus’s wege: Laat u met God verzoenen. 
  Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
  zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. 
    
Het evangelie van genade voor deze “bediening der verzoening” is: 
 
“Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 
  ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat; Waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het 
  behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs 
  geloofd hebt. Want ik heb u 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 derde dage, naar de Schriften” (1Kor.15:1-4).  
 
We zijn gereinigd van alle zonden door Zijn bloed en hebben het eeuwige leven als we 
eenvoudigweg dit evangelie geloven, het evangelie der genade Gods, dat Paulus predikte. 
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Grondbeginselen van het evangelie en onze opgevaren Heer 
 
Grondbeginselen van het Evangelie. 
 
“Wat is het Evangelie?”. Deze vier kleine woorden zijn voldoende om een klas van een 
zondagschool, inclusief de leraar, tot zwijgen te brengen. Het is droevig om te zien dat 
mensen, die gedurende tientallen jaren  in de geestelijke bediening van hun gemeente zijn, 
je aankijken als een hert dat in de koplampen van een auto kijkt, als je deze vraag aan hen 
stelt. Vele van hen zijn dezelfde mensen die ons vermanen om het evangelie te prediken aan 
alle volken. Sommigen van hen hebben zelfs als evangelist in het buitenland gewerkt.  En 
toch zijn ze sprakeloos als ze worden gevraagd wat het evangelie der genade is. 
 
Toen ik een aantal voorgangers deze vraag voorlegde, gaven ze me vergelijkbare 
antwoorden, inclusief de volgende verklaringen betreffende Jezus Christus: 
 
1)-Hij werd geboren uit een maagd. 
2)-Hij is de Zoon van God. 
3)-Hij leefde een zondeloos leven. 
4)-Hij stierf (voor onze zonden). 
5)-Hij werd begraven. 
6)-Hij stond op uit de dood. 
7)-Hij is opgevaren naar de Vader. 
 
Ik geloof dat deze zeven verklaringen het evangelie omvatten. Maar zijn ze allen belangrijke 
delen van de evangelie boodschap? Ik was bijvoorbeeld verbaast dat ze Zijn maagdelijke 
geboorte noemden. Versta me alstublieft niet verkeerd. Ik geloof uiteraard dat Jezus 
Christus uit een maagd is geboren. In feite zou ik het niet oneens kunnen zijn met degenen 
die zeggen dat geen enkele trouwe gelovige dit feit zou kunnen ontkennen als hij één van de 
schrift-plaatsen leest waar wordt verklaard dat Hij uit een maagd is geboren. Moet dit echter 
in de eerste plaats aan iemand worden verteld om een Christen te worden? Laten we zien 
wat de schriften daarover zeggen. 
Ik heb Romeinen tot en met Hebreeën gelezen en er speciaal op gelet waar de genoemde 
zeven grondbeginselen worden genoemd en heb ze opgeschreven. Sommigen geloven dat 
de brief aan de Hebreeën niet door onze apostel Paulus is geschreven terwijl anderen dat, 
als ze zijn brieven aan de Heidenen vergelijken met zijn schrijven aan de Hebreeuwse 
toehoorders, dat wel denken. Daarom heb ik een apart getal genomen voor Romeinen tot en 
met Filémon en een apart getal voor de brief aan de Hebreeën, en ze daarna samengevoegd 
tot het totaal.  
 
Natuurlijk kon ik niet alle de verschillende categorieën precies tellen. De meesten zijn op het 
eerste gezicht glashelder, maar omdat anderen meer subjectief zijn, kan uw eigen telling 
enigszins verschillen. Desalniettemin zijn de gegeven feiten voldoende nauwkeurig om de 
tendens te zien die Paulus vaststelt. 
 
Ik heb gevonden dat Paulus de dood van Jezus Christus 64 keer noemt, meestal met de 
toevoeging of verklaring dat Zijn dood voor onze zonden was. Paulus noemt de opstanding 
van Christus 40 keer, tevens verklaart hij 26 keer dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
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Verder erkend Paulus 416 keer dat Jezus de beloofde Messias is uit het Oude Testament, 
door naar Hem te verwijzen als “Christus” hetgeen “Messias” betekent in het Hebreeuws en 
“Gezalfde” in het Nederlands. Dit zijn de meest belangrijke punten die genoemd zijn, 
aangaande Jezus Christus, in de brieven van Paulus. 
 
Paulus noemt de hemelvaart van Christus naar de Vader slechts 5 keer, Zijn begrafenis 4 
keer, Zijn zondeloos leven 3 keer, en Zijn maagdelijke geboorte slechts één keer. Zie de 
onderstaande tabel voor de uitsplitsing van de gevonden teksten: 
 
 

Verklaring 
Aangaande 
onze Heer 
Jezus Christus 

Romeinen  
Tot en met 
Filémon 

Hebree 
ën 

Samen Schriftverwijzingen 

Hij werd 
geboren uit een 
Maagd. 

 
        1 

 
    0 

 
    1 

 
Gal.4:4 

Hij is de Zoon 
van God. 

       18     8   26 Rom.1:3,4; 8:3,29;1Kor.1:9; 2Kor.1:19; 
11:31; Gal.1:1,16; 2:20; 4:4; Ef.1:3,17; 
3:14; 4:13; Kol.1:2,13; 1Thess.1:10; 
Hebe.1:2,5,6,8; 4:14; 5:5; 7:28; 10:29. 

Hij leefde een 
zondeloos 
leven. 

 
        2 

 
    1 

 
   3 

 
Rom.5:18,19; Hebr.4:15. 

Hij stierf (voor 
onze zonden). 

       52    12   64 Rom.3:24,25; 4:25; 5:6,8,9,10; 
6:4,5,6,8,9; 8:34; 14:9,15; 1Kor.1:23; 
2:2,8; 5:7; 6:20; 7:23; 8:11; 11:24; 15:3; 
2Kor.4:10; 5:14,15; 13:4; Gal.1:4; 
2:20,21; 3:1,13; 6:12,14; Ef.1:7; 
2:13,16; 4:10; 5:25; Fil.2:8; 3:18; 
Kol.1:14,20,22; 1Thess.2:15; 4:14; 5:10; 
1Tim.2:6; 2Tim.1:10; 2:11; Tit.2:14; 
Hebr.1:3; 2:9,14; 7:27; 9:12,14,28; 
10:10,12,19; 12:2; 13:12. 

Hij werd 
begraven. 

 
        4 

 
    0 

 
   4 

 
Rom.6:4,5; 1Kor.15:4; Kol.2:12. 

Hij werd 
opgewekt uit 
de doden. 

 
      39 

 
    1 

 
  40 

Rom.1:4; 4:24,25; 5:10,17; 6:4,5,8,9,10; 
7:4; 8:11,34; 10:9; 14:9; 1Kor.6:14; 
15:4,12,20,22; 2Kor.4:10,14; 5:15; 13:4; 
Gal.1:1; 2:20; Ef.1:20; 2:5,6; Kol.1:18; 
2:12,13; 3:1; 1Thess.1:10; 4:14; 
2Tim.1:10; 2:8,11; Hebr.13:20. 

Hij is  
opgevaren naar 
de Vader. 

 
      3 

 
    2 

 
   5 
 

Rom.8:34; Ef.4:10; 1Tim.3:16; 
Hebr.9:24; Hebr.12:2. 

Hij is de 
Messias. * 

    403    13  416 Teveel om te noteren 
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* Door naar Hem te verwijzen als de Christus erkende Paulus dat Jezus de beloofde Messias 
   is. De tabel geeft alleen aan hoe vaak het woord “Christus” wordt gebruikt. 
 
Verreweg de meeste keren dat Paulus verwijst naar onze Heere Jezus Christus is: 
 
1)-Dat Hij de Messias is. 
2)-Dat Hij stierf voor onze zonden. 
3)-Dat Hij werd opgewekt uit de doden. 
 
Er mogen dan sommigen zijn die zeggen dat: “Christus stierf voor onze zonden” het hele 
evangelie is, maar u kunt Zijn opstanding niet uitsluiten. Volgens Rom.4:24-25 wordt de 
rechtvaardigheid van Jezus Christus ons slechts dan toegerekend: 
 
“....namelijk aan hen, die geloven in Hem, Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt 
 heeft; Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking”. 
   
In 1Kor.15:17-18 schrijft Paulus: 
 
“En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
  zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn “. 
 
En ook in 1Thess.4:14 vertelt Paulus ons het voorbehoud om mee ‘opgenomen’ te worden: 
 
“....indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan....”.  
 
In 2Tim.2:8 schreef Paulus: 
 
“Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad 
  van David, naar mijn Evangelie”. 
 
Dus door alleen te verkondigen dat “Christus stierf voor onze zonden” is slechts een half 
Evangelie. We moeten ook geloven dat Hij opstond uit de doden. 
 
Dit is het evangelie der genade dat we moeten geloven om behouden te worden. 
 
“Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 
  zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek” (Rom.1:16). 
 
“Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie.......dat Christus gestorven is voor onze 
  zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, 
  naar de Schriften” (1Kor.15:1-4). 
 
 
Onze opgevaren Heer 
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Ik hoorde eens een zeer goede Bijbelleraar zeggen: “Heeft u ooit opgemerkt dat Paulus bijna 
nooit de aardse bediening van Christus noemt? Hij is gericht op de opgevaren Heer”. Dus 
terwijl ik Romeinen tot en met Filémon las heb ik ook een lijst gemaakt met verwijzingen 
naar Jezus Christus voorafgaande aan de kruisiging. 
 
Slechts drie duidelijke gebeurtenissen, die plaats vonden tussen de geboorte en de kruisiging 
van Jezus Christus, worden genoemd. Merk op dat alle drie de gebeurtenissen een directe 
relatie hebben met Zijn dood en alle drie vinden ze binnen 24 uur plaats: 
 
1)-Zijn verraad.  (1Kor.11:23). 
2)-De maaltijd des Heeren. (1Kor.11:24-25). 
3)-Zijn verschijnen voor Pilatus. (1Tim.6:13).   

 
Nog twee andere kenmerken van Zijn aardse bediening worden eveneens genoemd: 
1)-Hij heeft Zichzelf niet behaagd.  (Rom.15:3). 
2)-Hij werd verzocht. (Hebr.4:15). 
 
De verzoeking van Jezus Christus kan ook worden beschouwd als een duidelijke verwijzing 
naar Satan’s  bezoek na de 40 dagen in de woestijn. 
 
Ook vond ik enige verzen die verband hielden met de afkomst van Jezus Christus of met Oud 
Testamentische types. Terwijl dit geen gebeurtenissen zijn van Christus’s Zijn aardse 
bediening heb ik er een lijst van gemaakt omdat ze gebeurden voor het kruis: 
 
1)-Hij was uit het zaad van David, naar het vlees.  (Rom.1:3).  
2)-Hij kwam als een Jood. (Rom.9:5). 
3)-De Verlosser zal uit Sion komen. (Rom.11:26). 
4)-Hij was de Rots. (1Kor.10:4). 
5)-Welke is uit het zaad van David. (2Tim.2:8). 
6)-Hij was van de stam van Juda. (Hebr.7:14). 
 
Waar zijn nu alle genezingen, wonderen, gelijkenissen en vermaningen van de aardse 
bediening van Jezus Christus?  Waarom schrijft Paulus daar niet meer over? Hij zegt in 
2Kor.5:15-16 dat Christus: 
 
“.....En Hij is voor allen gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden 
  leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu 
  aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, 
  nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees”. 
 
Daarom zijn de brieven van Paulus gecentreerd rondom de opgevaren Heer Jezus Christus. 
 
Het is betreurenswaardig dat de meeste voorgangers en leraren de meeste tijd besteden aan 
het leren uit Christus zijn aardse bediening, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en slechts 
zeer zelden uit de brieven van Paulus. We moeten ons terdege realiseren dat Paulus is: 
 
“.....de apostel der heidenen.....” (Rom.11:13)   
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...een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen....” (Rom.15:16). 
 
en dat deze boodschap aan hem door openbaring, van de opgevaren Heer Jezus Christus, is 
gegeven (Gal.1:11-12). Alle Schrift is aan ons gegeven om te leren, en er is heel veel te leren 
uit het Woord van God. Echter is Paulus onze apostel, of we nu Jood of Heiden zijn, en door 
de brieven van Paulus te veronachtzamen, veronachtzamen we hetgeen God ons wil leren in 
deze huidige bedeling van genade. 
 
 
                                                   Samenvatting 
 
God koos Abraham uit het menselijk ras en maakte uit hem het volk Israël om een koninkrijk 
van priesters te zijn om tenslotte de gehele mensheid te evangeliseren zodra hun Messias 
Zijn koninkrijk had opgericht. Toen hun Messias, Jezus Christus, kwam, vertelde Hij de twaalf 
apostelen dat Hij gedood zou worden en op zou staan uit de doden. Maar dit was, door God, 
voor hen verborgen, en ze begrepen het niet. De vele Joden die niet geloofden dat Jezus 
Christus de Messias was, kruisigden Hem, en Hij werd begraven, en Hij stond op uit de dood 
en voer op ten hemel. Maar het aanbod voor Israël, om hun Messias en koninkrijk te 
ontvangen, bleef nog een tijd van kracht als ze, als volk, slechts zouden geloven dat Hij 
werkelijk was wie Hij beweerde te zijn. De twaalf apostelen, onder leiding van Petrus, 
predikten het evangelie van het koninkrijk aan Israël, dat Israël geloven zou dat Jezus 
Christus de Messias was, dat ze zich moesten bekeren en zich laten dopen met water. Als ze 
dat allen gedaan hadden dan zou Jezus Christus terugkomen zijn en het koninkrijk oprichten 
zoals de Oud Testamentische profeten hadden voorzegd. Er was niets in de boodschap van 
Petrus over het afschaffen van de wet van Mozes die de gelovige Joden aanhingen. Petrus 
presenteerde het aanbod van het koninkrijk in de eerste hoofdstukken van Handelingen. 
Maar velen in Israël geloofden niet en verwierpen de opgevaren Heer Jezus Christus. Maar 
als Christus terug komt om twee derde te verwijderen (Zach.13:8-9), dan zal één derde Hem 
aannemen als hun Messias. 
Toen ze de ten hemel gevaren Heer in de eerste hoofdstukken van Handelingen verwierpen, 
riep God Paulus om de apostel der Heidenen te worden. Tot aan die tijd was God alleen 
bezig geweest met Israël, met slechts enige uitzonderingen. Onze opgestane Heer Jezus 
Christus vertrouwde Paulus de bedeling der genade Gods toe dat altijd een geheim was 
geweest en verborgen was door God. Dit was een nieuw programma met een nieuwe leer 
die God door vele openbaringen aan Paulus bekend zou maken. Paulus werd duidelijk 
gemaakt dat de kruisiging van Jezus Christus het volmaakte offer was geweest ter betaling 
voor al onze zonden, en dat Hij uit de dood was opgestaan voor onze rechtvaardiging. Dit is 
het evangelie van genade, het huidige evangelie voor onze behoudenis, dat voorheen een 
verborgenheid was geweest, verborgen bij God. In de huidige bedeling worden we 
behouden door genade, door alleen het evangelie te geloven, los van de wet van Mozes of 
enig ander werk. Ofschoon Petrus en Paulus verschillende evangelie boodschappen 
verkondigden, is er geen conflict tussen beide want ze deelden hun evangelie uit aan twee 
afzonderlijke groepen toehoorders in twee verschillende bedelingen. Ze waren dus beide 
correct. Petrus predikte de leer van het koninkrijk aan de Joden in het land Israël, maar 
Paulus predikte de genadeleer  aan de Heidenen in andere landen en aan de tussen hen 
verstrooide Joden. Toen de vernietiging van Jeruzalem en de tempel kwam, in 70 jaar na 
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Christus, werd de bedeling van het koninkrijk stop gezet, totdat het weer wordt hervat in de 
toekomstige grote verdrukking. Maar de genadeleer, gelijk voor Jood en Heiden, welke 
wordt gevonden in de brieven van Paulus, Romeinen tot en met Filémon, is van toepassing 
op de hedendaagse gemeente.     
 

 
-6) Vier visies op de eindtijd profetie 
                                                     
In dit artikel gaan we vier zienswijzen, over de eindtijdprofetieën in de Bijbel, onderzoeken, 
inclusief de “amillennialistisch” en drie verschillende “pre-millennial” (“pre” = “voor”) 
overtuigingen met inbegrip van de opname na de grote verdrukking, de opname in het 
midden van de grote verdrukking en de opname voor de grote verdrukking. We zullen deze 
uitdrukkingen dadelijk omschrijven. Maar eerst, omdat sommige lezers misschien niet op de 
hoogte zijn van de “opname”, zullen we hier even de tijd nemen om naar de Schrift te kijken 
waar Paulus de “opname” uitlegt. 
 
In 1Thess.4:13-18 schrijft Paulus: 
 
“13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, 
opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 
 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God 
degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 
 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven 
zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
 
16 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; 
 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 
in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere 
wezen. 
 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
Deze opname, in de wolken, van alle christenen, die Paulus in vers 17 noemt, is een 
gebeurtenis waar in het algemeen naar wordt verwezen als “de opname”. Het woord 
“opname” komt zelf niet voor in de Bijbel. Of men het nu “de opname” of  “de wegneming” 
noemt, de boodschap blijft dezelfde.  
 
Paulus geeft meer inzicht betreffende de opname in 1Kor.15:51-55: 
 
“51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 
allen veranderd worden; 
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52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, 
en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven 
is: De dood is verslonden tot overwinning. 
 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
 
Dus, op een tijd in de toekomst, die alleen God weet, zal de bazuin slaan die het moment van 
onze wegneming aangeeft. Dan zullen alle zielen van de gestorven christenen terug keren in 
hun dode lichamen, en die lichamen zullen direct worden veranderd in onsterfelijke, 
onverderfelijke, eeuwige lichamen en zullen uit hun graven komen. Dan zullen alle lichamen 
van de christenen, die dan leven, direct worden veranderd in onsterfelijke, onverderfelijke, 
en eeuwige lichamen. We zullen opgenomen worden in de wolken om, samen met onze 
medegelovigen die gestorven waren, onze Heere Jezus Christus te ontmoeten in de lucht. En 
alzo zullen we altijd met den Heere wezen.   
 
Laat ons nu eens kijken naar de verschillende standpunten aangaande “de opname” en de  
profetieën over de eindtijd. 
 
1)-“Amillennialisten” geloven dat de beloften van God betreffende de tijden van het einde 
       figuurlijk bedoeld zijn en dus niet letterlijk zullen worden vervuld, en wel speciaal met 
       betrekking tot de duizendjarige regering van Jezus Christus op de aarde. 
 
     “Pre-millennialists” geloven dat Jezus Christus naar de aarde terug zal komen  voor 
       aanvang van het vrederijk, om duizend jaar regeren.  Drie groepen van pre-millennialists 
       denken verschillend over het moment van de opname van de gemeente: 
 
2)- ”Post-tribulationisten” geloven dat de opname niet eerder plaats zal vinden dan aan het 
        einde van de zevenjarige verdrukking, even voor het begin van het duizendjarig 
        koninkrijk. 
 
3)-“Mid-tribulationists” geloven dat de opname plaats zal vinden drie en een half jaar na het 
       begin van de verdrukking, dus aan het begin van de tweede helft, de grote verdrukking. 
 
4)-“Pre-tribulationists” geloven dat de opname zal plaats vinden voor aanvang van de 
       zevenjarige verdrukking, maar niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk voor de verdrukking. 
                                    

Waarom moet u niet geloven dat de beloften van God, betreffende de tijden 

van het einde, figuurlijk bedoeld zijn en dus niet letterlijk zullen worden 
vervuld, en wel speciaal met betrekking tot de duizendjarige regering van 
Jezus Christus op de aarde? 
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1)-Er zal een letterlijke zevenjarige verdrukking zijn. De laatste helft daarvan zal de “grote 
verdrukking” zijn. De geschiedenis heeft aangetoond dat God zijn profetieën letterlijk 
openbaart. Voorbeelden van letterlijk vervulde profetieën behelzen de opkomst en val van 
het Medisch-Perzische en Griekse rijk, de vernietiging van de stad Tyrus, het diverse keren 
vernietigen en opbouwen van de tempel, zeer vele gebeurtenissen in het leven van Jezus 
Christus, en vele andere profetieën. En zo al er op aarde ook een letterlijke zevenjarige 
verdrukking komen. In Daniël 9:24-27 vertelde de engel Gabriël aan Daniël dat na 69 
jaarweken, nadat de opdracht is gegeven om Jeruzalem te herbouwen, de Messias 
uitgeroeid zou worden. Omdat God deze profetie uitdrukte in jaren van 360 dagen is dit 69 x 
7 oftewel 483 jaren van elk 360 dagen. De opdracht waarover Gabriël sprak werd, ongeveer 
100 jaar later, in 445 voor Christus, gegeven door koning Artaxerxes (Nehemia 2:1-8). 69 
weken van 360 dagen, vanaf 445 voor Christus , brengt ons naar het vroege voorjaar van 32 
na Christus, toen Jezus Christus werd gekruisigd. Deze profetie openbaart eveneens dat de 
70-tigste jaarweek zal beginnen wanneer de Antichrist een zevenjarig verbond sluit met 
Israël en de hen omringende naties, en dat de Antichrist het verbond zal verbreken in het 
midden van de zeven jaren. De laatste drie en een half jaar wordt “de grote verdrukking” 
genoemd. De duur is aldus de helft van de zevenjarige periode (Daniël 9:27), en “een 
bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft’ (Daniël 12:7). Nemen we voor “tijd” ‘’ één jaar 
en voor “tijden” twee jaar, dan geeft dat totaal drie en een half jaar. Het boek Openbaring 
beschrijft dat de lengte van de tweede helft van de zevenjarige verdrukking 1260 dagen 
beslaat (Op.12:6) en 42 maanden (Op.13:5). Omdat God ons de duur in vier verschillende 
eenheden heeft gegeven (dagen, maanden, jaren en jaarweken), kan er dan nog enige 
twijfel bestaan hoe lang het zal duren? En tevens, als God de eerste 69 weken letterlijk 
heeft vervuld, dan weten wij dat Hij hetzelfde zal doen met de 70-tigste jaarweek. 
 
2)-Er zal een letterlijk 1000 jarig koninkrijk van Christus op aarde zijn. Jesaja 65:20-25 zegt 
ons dat in Gods koninkrijk op aarde, de levensduur aanmerkelijk zal vergroten, evenals voor 
de zondvloed. De mensen zullen kinderen hebben, huizen bouwen en gewassen zaaien. Er 
zal eveneens de lichamelijke dood zijn.  
 
“20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn 
dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een 
zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. 
 
21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver 
vrucht eten. 
 
22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een 
ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn 
uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. 
 
23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het zaad der 
gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen. 
 
24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik 
horen. 
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25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof 
zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen 
heiligen berg, zegt de HEERE” (Jes.65:20-25). 
 
Uit Jes.65:20-25 weten we alleen dat het koninkrijk een lange tijd (naar menselijke 
maatstaven) duurt, Maar het Oude Testament vertelt ons niet hoe lang het duurt.  
In Openbaring 20:2-7 wordt ons verteld dat het 1000 jaar zal duren: 
 
“2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend 
jaren; 
 
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij 
de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna 
moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 
 
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de 
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en 
die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet 
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als 
koningen met Christus, de duizend jaren. 
 
5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd 
waren. Deze is de eerste opstanding. 
 
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood 
geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als 
koningen heersen duizend jaren. 
 
7 En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis 
ontbonden worden. 
 
Het is alsof Jezus Christus ons dat heel duidelijk wil maken want Hij ons zes keer in dit 
gedeelte dat het 1000 jaar zal duren. Daarna wordt de hemel en de aarde vernietigd, het 
laatste oordeel wordt uitgesproken (Op.20:11-15), en de nieuwe hemel en aarde worden 
geschapen. Sommige Amillennialisten trachten hetgeen zij geloven te ondersteunen met 
2Petrus 3:10: 
 
“Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een 
gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de 
werken, die daarin zijn, zullen verbranden”. 
 
Zij beweren dat de aarde onmiddellijk na de opname, in één dag, wordt vernietigd. Echter 
kijken ze niet naar de context van deze passage. Slechts twee verzen daarvoor zegt Petrus:: 
 
“Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een dag”. 
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Daarom spreekt Petrus de beschrijving in Openbaring, van het 1000 jarig koninkrijk, niet 
tegen, ook spreekt hij de profetie van Jesaja niet tegen.   
 
   

Waarom niet geloven dat de opname plaats zal vinden aan het einde van de 

zevenjarige verdrukking, dus even vóór het begin van het duizendjarig 
koninkrijk. 
 
1)-De overwinnende heiligen: In 1Thess.5:9 schrijft Paulus: 
 
“Want God heeft ons niet gesteld tot toorn,………”. 
 
Maar in het midden van de verdrukking, Op.12:12, wordt gezegd: 
 
“………………………..Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u 
afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft”. 
 
Op.13:7 zegt van de Antichrist: 
 
“En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te 
overwinnen;……………….”. 
 
Zijn autoriteit duurt 42 maanden (Op.13:5). Ook Daniël 7:25 zegt van de Antichrist: 
 
“…………………….en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden 
en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en 
tijden, en een gedeelte eens tijds”. 
 
“………….en hij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de 
sterken, mitsgaders het heilige volk verderven” (Daniël 8:24). 
 
“…………..en als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze 
dingen voleind zullen worden” (Daniël 12:7). 
 
De Antichrist kan alleen het heilig volk vernietigen als de heiligen van de verdrukking geen 
leden zijn van de christelijke gemeente van de huidige bedeling. De heiligen in de 
verdrukking zijn mensen die gelovig zijn geworden na de opname van de gemeente.  
 
2)-Schapen en bokken: We weten uit Matth.25 dat Jezus Christus de schapen aan Zijn 
rechterhand en de bokken aan Zijn linkerhand zal stellen  nadat Hij is teruggekeerd naar de 
aarde. Matth.25:31-34 zegt: 
 
“31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
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32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, 
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
 
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 
 
34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij 
gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der 
wereld”. 
 
Dan in Matth.25:41: 
 
“Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is”. 
 
Als nu alle gelovigen worden opgenomen vlak voor dat Christus terugkeert naar de aarde 
dan zouden er geen schapen meer zijn, alleen nog maar bokken. 
 
3)-Wie zullen het duizendjarig koninkrijk bevolken? We weten dat sterfelijke gelovigen in 
het koninkrijk zullen leven. Maar als alle gelovigen zouden zijn opgenomen, en dus 
onsterfelijk zijn, en alle ongelovigen gedood zijn, dan zijn er geen sterfelijke gelovigen meer 
over om het koninkrijk te bevolken. 
 
4)-Opstanding van de heiligen uit de verdrukking: Na de terugkomst van Jezus Christus, in 
Op.19:11-16, zegt Op.20:4 vertelt ons over de opstanding van de heiligen, martelaars uit de 
verdrukking, die het teken van het beest niet hadden ontvangen: 
 
“…….en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren”.  
 
Als de opname had plaats gevonden vlak voor de terugkomst van Christus dan waren deze 
reeds opgewekt en kunnen dus niet nog eens worden opgewekt. 
 
Meer redenen waarom de opname niet kon gebeuren aan het einde van de verdrukking 
worden aangedragen in de “pre-tribulational” (vóór aanvang van de verdrukking) gedeelte, 
later in dit artikel. 
 

Waarom niet geloven dat de opname plaats zal vinden drie en een half jaar 

na het begin van de verdrukking, dus aan het begin van de tweede helft, 
genoemd: de grote verdrukking. 
 
Degenen die geloven dat de opname in het midden van de verdrukking zal plaats vinden 
hebben geen problemen met de schapen en de bokken, de bevolking van het duizendjarig 
koninkrijk, of de opstanding van de heiligen uit de verdrukking. En door te beweren dat de 
ergste plagen plaats vinden in de tweede helft van de verdrukking, zeggen ze dat hun 
zienswijze niet in strijd is met 1Thess.5:9: 
 
“Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, ………………………”. 
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Maar ze hebben het moeilijk om hun positie te handhaven tegen het nu volgende argument. 
 
Tegen wie zal de Antichrist oorlog voeren? Als reeds uitgelegd onder “de overwinnende 
heiligen”, zal de Antichrist oorlog voeren tegen de gelovigen op het moment dat de tweede 
helft van de verdrukking (de grote verdrukking) begint. Als alle gelovigen zojuist waren 
opgenomen dan waren er geen heiligen meer om oorlog tegen te voeren.  
 
Meerdere redenen waarom de opname niet kan plaats vinden in het midden van de 
verdrukking volgen in het nu volgende , “pre-tribulational” (opname voor de verdrukking), 
gedeelte.  

 
Waarom is de opname vóór de grote verdrukking?  (pre-tribulational) 
 
Alleen door een proces van elimineren? Nee, nauwelijks. Er zijn vele redenen waarom de 
ware christenen van deze bedeling niet op de aarde kunnen zijn gedurende de verdrukking. 
 
1)-Israël is het middelpunt van de eindtijd, niet de huidige gemeente: Gedurende de 
periode van de gemeente zijn er drie klassen mensen: Joden, Heidenen, en de gemeente 
(1Kor.10:32).  Binnen de gemeente is er geen verschil tussen Joden en Heidenen. Gedurende 
de grote verdrukking zal God Zich concentreren op de natie Israël. God zal handelen met 
Israël zoals Gabriël dat zegt in Dan.9:24: 
 
“Zeventig weken zijn bestemd over uw volk…………………”. 
 
Dat is het volk van Daniël, Israël.  Zoals eerder besproken bij het onderwerp van 
amillennialisme, zijn de eerste 69 weken voorbij en rest er nog één week. In Openbaring 
hoofdstuk 7 worden de 144000 allen gekozen uit Israël, hun stammen worden genoemd. In 
hoofdstuk 11:7-8 worden de twee getuigen martelaren in Jeruzalem. In Openbaring 12:6 
vertegenwoordigt de vrouw, die in de woestijn vlucht voor 1260 dagen, Israël in de grote 
verdrukking. Dit zijn enige van de redenen waardoor we weten dat Israël het centrale punt is 
in het plan van God. De huidige, overwegend Heidense gemeente, en de leer omtrent die 
gemeente, waren een verborgenheid en niet bekend bij de Joden gedurende de gehele 69 
jaarweken.  
Daarom moeten wij verwijderd worden voorafgaand aan het begin van de 70-tigste 
jaarweek, die bestemd is voor Israël (Dan.9:24). 
 
2)- Maak baan voor het evangelie van het koninkrijk: Jezus Christus zei in Matth.24:14: 
 
“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis 
allen volken; en dan zal het einde komen”. 
 
Het evangelie van het koninkrijk was: 
 
“Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth.4:17). 
 
Maar Paulus predikte het evangelie der genade, hetwelk is: 
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“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 
 
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 
 
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 
 
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 
 
Paulus schreef in Gal.1:8 dat: 
 
“…….al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten 
hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. 
  
Nu weten we dus dat de huidige, uit hoofdzakelijk Heidenen bestaande gemeente, 
verwijderd moet worden om de wereldwijde prediking van het evangelie van het koninkrijk 
mogelijk te maken, en dat evangelie predikte Paulus niet aan ons. 
 
3)-De tabernakel van David: Verwijzende naar het bezoek van Petrus aan het huis van 
Cornelius, zegt Jacobus: 
 
“14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen door Zijn Naam. 
 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
 
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, 
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten” 
(Hand.15:14-16). 
 
Na wat? Nadat God “een volk voor Zijn naam” (christenen) uit de Heidenen heeft 
aangenomen. Natuurlijk behoren daartoe ook een aantal Joden want er is in de huidige 
gemeente geen onderscheid. Aldus moet de gemeente compleet zijn voordat de tempel 
wordt herbouwd, hetwelk voorafgaat aan het midden van de verdrukking (Dan.9:27 en 
2Thess.2:4). We zien ook dat, als God gereed is met een volk, voor Zijn naam, aan te nemen 
uit de Heidenen, Hij Zijn aandacht zal vestigen op Israël, en de tempel herbouwd wordt. 
Voorafgaand hieraan moeten de gelovigen, van de huidige bedeling, van het toneel 
verdwijnen, binnengehaald worden in de hemel.  
 
4)-De volheid van de Heidenen: Na de overeenkomst besproken te hebben tussen de goede 
en de wilde olijfboom, openbaart Paulus de verborgenheid in Rom.11:25-26: 
 



 

88 
 

“25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen zal ingegaan zijn. 
 
26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; ……………………………………”. 
 
Opnieuw zien we dat het niet eerder is dan nadat de laatste Heiden christen wordt, dat God 
Zijn programma met Israël hervat. 
 
5)-We weten de dag van de opname niet.  We zullen de datum niet weten, maar ons wordt 
gezegd om te waken (1Thess.5:2 en 6). Er is geen waarschuwing voor de opname. Het zou op 
ieder moment kunnen gebeuren. Echter vertelt Dan.9:27 ons dat de tweede komst zeven 
jaar is, nadat de Antichrist zijn verbond met Israël maakt en drie en een half jaar nadat hij 
zijn verbond verbreekt. Christenen kunnen niet achter gelaten worden op aarde gedurende 
de hele verdrukking of zelfs maar de eerste helft, want dan zouden we exact de datum 
weten van de opname, en dat is tegen de Schrift in. Als degenen die geloven dat de opname 
na de verdrukking is of degenen die geloven dat de opname in het midden van de 
verdrukking is gelijk zouden hebben, dan zouden we, betreffende de opname, een 
zevenjarige en een drie en een half jarige aankondiging hebben.  
 
6)-De toorn van God:  Alle drie de visies over de opname vóór het duizendjarig koninkrijk, 
“na”,  “midden” en “voor” zijn het eens dat Christenen niet de toorn van God zullen 
ondergaan zoals in 1Thess.5:9 wordt uitgelegd. De plagen van de zeven zegels, de zeven 
bazuinen en de zeven schalen zijn wereldomvattend.  Herinner u de verzen over de 
overwinnende heiligen, eerder genoemd in discussie over de opname na de verdrukking. 
Want omdat de gemeente niet gesteld is tot toorn, kan de gemeente niet aanwezig zijn als 
deze wereldwijde plagen komen over hen die op de aarde wonen. Bewijsmateriaal dat de 
verdrukking de toorn van God is kan gevonden worden in Op.6:16-17, waar wordt gezegd: 
 
“16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 
 
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?”. 
 
Andere passages aangaande de toorn van God zijn: Op.11:16-18; 14:10,19; 15:1,7; 16:1,19 
en 19:15. 
 
7)-De Heilige Geest: Paulus vertelde de Thessalonicenzen: 
 
“6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 
 
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu 
wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden” 
(2Thess.2:6-7). 
 
Aan wie zouden de Thessalonicenzen denken die sterk genoeg is om de Satan te 
wederhouden? Dat moet de Heilige Geest zijn. Voor de verdrukking, zal God alle christenen 
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opnemen  (in wie de Heilige Geest woont) en Hij zal ook Zijn hand terug trekken van de 
krachten van het kwaad in deze wereld, de weg vrij makende voor de grote misleiding en het 
koninkrijk van de Antichrist. De Heilige Geest zal gaan werken op een manier die meer gelijk 
is aan die in de Oud Testamentische tijd, in tegenstelling tot de wijze waarop Hij nu werkt. 
Hij zal niet eerder weer in de gelovigen gaan wonen totdat Jezus Christus terug komt aan het 
einde van de verdrukking, met deze twee uitzonderingen: Hij zal de 144000 mannen, van 
Israël, verzegelen (Op.7:1-8), die het evangelie van het koninkrijk door de gehele wereld 
heen zullen gaan prediken, en de twee getuigen  zullen vervuld worden met de Heilige Geest 
(Op.11:3-4). 
 
8)-Gelovigen die pleiten voor wraak: De vermoorde heiligen van de verdrukking pleiten voor 
wraak in Op.6:10: 
 
“En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt 
en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?”. 
 
Vergelijk dit met de laatste woorden van de martelaar Stefanus: 
 
“Heere, reken hun deze zonde niet toe!“. (Hand.7:60). 
 
Deze houding van wraakneming is niet karakteristiek voor hen in wie de Heilige Geest 
woont. Bovendien zouden christenen, die Gods Woord hebben bestudeerd, niet vragen 
“Hoe lang?”. Want het was hun reeds bekend dat ze de dag van de opname niet wisten.  
 

Tenslotte: 
Misschien bent u het niet eens met sommige van de opmerkingen die ik in dit artikel heb 
gemaakt. In de meeste gevallen is het oneens zijn over de eindtijd profetie alleen een 
symptoom. De werkelijke bron van de verschillende visies is een meningsverschil over het 
recht snijden van het Woord van God. De sleutel is het begrijpen van het verschil tussen het 
“koninkrijks” programma voor Israël en het “genade” programma voor ons. 
Het recht snijden van het Woord is van het allergrootste belang, niet alleen om de eindtijd 
profetie te begrijpen, maar ook voor vele andere gebieden van de christelijke leer. 
 
 

-7) De zeven gemeenten van de Openbaring 
                                                     
Het doel van dit artikel is het recht snijden van het Woord, en het is een onmisbare sleutel 
om de Bijbel op een juiste wijze te verstaan. De overvloed van schriftuurlijk bewijs, uiteen 
gezet in sectie 3 van dit artikel maakt het zeer duidelijk dat het boek Openbaring geloofsleer 
is voor de natie Israël, de nakomelingen van Jacob. Het boek Openbaring werd geschreven 
aan hen in Israël, die geloofden in Jezus Christus, door een apostel uit de besnijdenis, voor 
directe toepassing in de bedeling van het “koninkrijk” dat geprofeteerd was in het Oude 
Testament. Dit artikel is verdeeld in drie delen: 
 
Introductie  :  Een samenvatting van de bevindingen in dit document. 
Deel-1          :  Historisch bewijs voor datering van het boek Openbaring.  
Deel-2          :  Een theorie om te overwegen: De Joden werden verstrooid in Azië gedurende 
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                         de jaren 60. 
Deel-3          :  Schriftuurlijk bewijs dat het boek Openbaring geschreven is aan Joodse 
                         gemeenten. 
Conclusie     
 
 

Introductie: 
 
Vanaf de tijd dat God Zijn verbond maakte met Abraham, en door het gehele Oude 
Testament heen en de aardse bediening van Jezus Christus, heeft God profetieën aan Israël 
gegeven over hun toekomstig koninkrijk, geregeerd door de Messias (Christus). Na de 
hemelvaart van Christus zetten de twaalf apostelen, met de apostel Matthias in de plaats 
van Judas Iscariot,  hun bediening voort aangaande het Messiaanse koninkrijk voor de natie 
Israël. Een aantal jaren later ontving de apostel Paulus openbaringen van de Heer Jezus 
Christus, betreffende de verborgenheid, voor zijn unieke bediening aan de hoofdzakelijk uit 
Heidenen bestaande Gemeente, voor de huidige bedeling der genade. Dit artikel is 
hoofdzakelijk gericht aan die lezers die goed onderlegd of op zijn minst bekend zijn met het 
verschil tussen deze beide programma’s. 
 
De nadruk van dit artikel ligt op het feit om aan te geven wie behoren tot het lidmaatschap 
van de zeven gemeenten in Azië, aan wie het boek openbaring werd geschreven, en tot 
welke bedeling zij behoren. Het blootleggen van het bewijs dat het boek Openbaring werd 
geschreven voor de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 is van secundair belang. 
Niettemin is het voor mij noodzakelijk om te beginnen met te verklaren dat ik geloof dat de 
tweede komst van Jezus Christus voor aanvang van het duizendjarig koninkrijk is en dat de 
opname, van alle ware christenen, plaats zal vinden voor aanvang van de verdrukking. De 
gebeurtenissen in de oorlog tussen de Joden en de Romeinen, en de vernietiging van de 
tempel in het jaar 70 na Christus, waren niet de vervulling van de gebeurtenissen zoals die 
worden omschreven in het boek Openbaring. De zeven zegels, de zeven bazuinen, de zeven 
schalen van toorn, en de gruwel der verwoesting zullen plaats vinden in de toekomstige 
verdrukking, hetwelk de vervulling zal zijn van de 70-tigste week van Daniël (Dan.9:24-27). 
Ik zeg dit van tevoren omdat degenen die geloven dat het boek Openbaring geschreven 
werd voorafgaand aan de vernietiging van Jeruzalem, ook de fouten onderschrijven van 
zinnebeeldige of figuurlijke uitleg van de Schrift. Ik geloof dat de Bijbel letterlijk uitgelegd 
moet worden om het op de juiste manier te begrijpen, met uitzondering van passages die 
duidelijk aangeven dat ze symbolisch zijn of dat het gelijkenissen zijn. Ik wil deze dingen 
vanaf het begin duidelijk maken zodat de lezer zich er niet over zal verbazen. Ik wil niet dat 
die vragen ons afleiden van het onderhavige onderwerp. 
 
In dit artikel worden verscheidene oude geschriften geciteerd. Er is voorzien in verwijzingen 
zodat de lezer, als hij dat wil, deze verder kan bestuderen. De meeste van hen kunnen 
gemakkelijk worden gevonden op het internet en kunnen vrijelijk gelezen worden.  
  
Het te bespreken onderwerp: Traditioneel gezien wordt het schrijven van het boek 
Openbaring, door de apostel Johannes, gedateerd rond 96 jaar na Christus, 26 jaar na de 
vernietiging van Jeruzalem en de tempel door de Romeinen in 70 jaar na Christus. Aldus is de 
daarin vervatte leer onderwezen, gericht aan de zeven gemeenten in de hoofdstukken 2 en 3 
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van het boek Openbaring, alsof het geschreven is aan de gelovigen van de huidige bedeling 
der genade, in plaats van, als men het goed had begrepen, geschreven is aan Israël voor de 
bedeling van het koninkrijk, welke God heeft opgeschort in het jaar 70 toen Jeruzalem en de 
tempel vernietigd zijn. Dit heeft geresulteerd in enige onjuiste toepassingen van die leer in 
de gemeente van de huidige bedeling der genade. Het heeft er voor gezorgd dat sommige 
christenen zijn misleid door te denken dat zij gedwongen worden om door de grote 
verdrukking te gaan, waardoor ze worden beroofd van de troost van hun gezegende hoop.  
 
Sommige christenen hebben het verschil opgemerkt tussen de in deze, aan deze zeven 
gemeenten brieven gepresenteerde leer, en de leer in de brieven van Romeinen – Filémon, 
geschreven door de apostel Paulus naar de gemeenten bestaande uit enige Joden en 
hoofdzakelijk Heidenen. Ze hebben misschien al opgemerkt dat de passages in Openbaring 
voor het merendeel verwijzingen bevatten naar het Oude Testament en bovendien meer 
gericht zijn op ‘werken’ dan in de brieven van Paulus. En dus geloven sommigen dat de 
zeven gemeenten in Azië vergaderingen waren van Joden in de vroege gemeente periode en 
aldus gelovigen vertegenwoordigen van de toekomstige verdrukking. Maar omdat dit niet in 
overeenstemming is te brengen met de datering van het boek Openbaring in 96 na Christus, 
voelen velen zich onzeker om dit te geloven. Ze kunnen zich afvragen waarom gemeenten 
nog steeds profetieën ontvangen en leer die is gericht op het koninkrijk in 96 na Christus, 
lang na de vernietiging van Jeruzalem en de tempel. Ze kunnen zich zelfs af gaan vragen of 
Bijbelstudie, volgens de bedelingen, wel de juiste is.  
 
Overzicht: Dit overzicht is verdeeld in een drietal secties. 
  

Sectie 1: Historisch bewijs voor het dateren van het boek Openbaring – eerst zullen we 

het bewijs onderzoeken, buiten de Schrift om, wanneer het boek Openbaring werd 
geschreven. In mijn eigen onderzoek, voor dit boek, heb ik zeer weinig bewijs gevonden om 
de traditionele datering van 96 na Christus, voor het boek Openbaring, te ondersteunen of 
een latere datum voor de andere brieven van Johannes waarvan velen veronderstellen dat 
ze zijn geschreven na het jaar 70 na Christus. In feite is er geen doorslaggevend historische 
ondersteuning voor welke datering dan ook. We zullen kijken naar de verslagen van Irenaeus 
(140-202 na Christus),  Clemens van Alexandrië (150-215 na Christus, en Papias (60-130 na 
Christus), hoe zij omgaan met de datering van Openbaring. We zullen zien dat de externe 
bewijzen, om het boek Openbaring te dateren in 96 na Christus, veel te zwak zijn om enige 
invloed uit te oefenen op iemand zijn theologisch perspectief op het boek Openbaring.  
 

Sectie 2: Een theorie om te overwegen: De Joden werden verstrooid door Azië in de jaren 

60 na Christus – Vervolgens willen we de theorie bespreken dat de zeven gemeenten, aan 
wie het boek Openbaring is geadresseerd, samengesteld waren uit Joden die in Jezus 
Christus geloofden en die gedurende de 60-tiger jaren waren verstrooid van Judea naar Azië.    
Deze Joden waren geen autochtonen van Azië die de leer van de verborgenheid hadden 
ontvangen die de apostel Paulus had gepresenteerd, voor de huidige bedeling, in de uit 
hoofdzakelijk Heidenen bestaande gemeenten.  Deze Joden waren veeleer, door een grote 
vervolging en ontbering, verstrooid naar Azië en de omliggende gebieden van het land Israël 
tussen 60 en 70 na Christus. Aldus kwam de leerstellige achtergrond van deze gemeenten 
niet van Paulus, maar van de twaalf apostelen van de besnijdenis, van hun hoofdkwartier in 
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Jeruzalem. We zullen zoeken naar schriftuurlijk bewijs in de brief aan de Hebreeën en in de 
eerste brief van Petrus en het historisch getuigenis van Flavius Josephus. 
   

Sectie 3: Bewijs uit de Schrift dat het boek Openbaring is geschreven aan Joodse 

gemeenten -  Tenslotte zullen we in deze grootste sectie schriftuurlijk bewijs zoeken die de 
mensen identificeert aan wie het boek Openbaring is geschreven en tot welke bedeling ze 
horen. We zullen kijken naar enkele van de schriftuurlijke bewijzen om het boek Openbaring 
te dateren voorafgaand aan de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Maar in 
eerste instantie willen we kijken of de leer, gegeven aan de zeven gemeenten van 
Openbaring, dezelfde leer is als dat aan Israël is gegeven in het Oude Testament, en 
hetzelfde is als wat wordt onderwezen in Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Hebreeën en 
de brieven van Petrus, Jacobus, Judas, en Johannes. We zullen zien dat deze verbintenissen 
met Openbaring niet slechts overeenkomen in taal of terminologie, maar in ideeën, 
fundamentele leer, en profetie. Bovendien zullen we zoeken naar contrasten tussen de leer 
van de zeven gemeenten en de leer in de brieven van Paulus aan de Heidenen (Romeinen-
Filémon). Door tal van overeenkomsten tussen het boek Openbaring en de boeken die voor 
de Joden zijn geschreven, gecombineerd met een aantal belangrijke verschillen met de 
brieven van Paulus aan de Heidenen, zullen we zien dat het boek Openbaring geschreven is 
aan Joodse gemeenten, in plaats van aan de uit hoofdzakelijk Heidenen bestaande 
gemeenten die onderwezen waren door Paulus. De zeven gemeenten bestonden uit Joden 
die in Jezus Christus geloofden, en zij ontvingen de leer voor de natie Israël betreffende het 
geprofeteerde koninkrijk in het Oude Testament.   
 

Sectie-1: 
Historisch bewijs voor het dateren van het boek Openbaring 
 
Veel Bijbel studenten veronderstellen, zoals ik ook eens deed, dat er overvloedig extern 
bewijs zou zijn dat het boek Openbaring geschreven zou zijn rond 96 jaar na Christus. 
Tenslotte is er naar de late datering nooit gevraagd. Vele gerespecteerde Bijbel leraren 
hebben verklaard en gedacht dat het een bewezen feit was, zonder bewijs aan te bieden om 
het te verdedigen. Echter, voor zover ik de conclusie trek uit mijn eigen onderzoek van dit 
onderwerp, bestaat er zeer weinig extern bewijs dat de datering garandeert. De theorie van 
de late datering (96 na Christus) blijkt bijna geheel toegeschreven te worden aan de 
verklaring van één man, Irenaeus, de bisschop van Lyon. Deze verklaring, die Irenaeus 
schreef tussen 180 en 190 na Christus, werd blijkbaar geloofd door de meerderheid van de 
schrijvers van de vierde en de vijfde eeuw, ook al was die verklaring meer dan een eeuw na 
de vernietiging van Jeruzalem gemaakt, en bijna een eeuw na de vermeende late datum van 
het schrijven van het boek Openbaring. In de eerste twee eeuwen, na de vernietiging van 
Jeruzalem, is er zeer weinig geschreven dat aanwijzingen zou kunnen verstrekken naar het 
jaar waarin het boek Openbaring geschreven is, en gedurende al die tijd was het alleen de 
eenzame stem van Irenaeus die de datering gaf van 96 na Christus.  
 
De verklaring van Irenaeus: Irenaeus, bisschop van Lyon, werd geboren in Azië en leefde van 
ongeveer 140 tot 202 na Christus. Hij schreef “Tegen de Ketterijen” in ongeveer 180 na 
Christus. Hij geeft veruit het belangrijkste stukje bewijs voor de late datering (96 na Christus) 
van het boek  Openbaring. Het merendeel van de bewijzen voor de late datering komen van 
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hen die veel later schreven en waarschijnlijk gebaseerd op Irenaeus als hun bron. Om deze 
reden zullen we de volgende verklaring van Irenaeus  bestuderen op zijn geloofwaardigheid.   
 
“We willen echter niet het risico lopen ons positief uit te laten over de naam van de 
Antichrist; want als het nodig was dat zijn naam duidelijk moet worden geopenbaard in deze 
tegenwoordige tijd,  zou het zijn aangekondigd door hem, die de apocalyptische visie zag.  
Want dat werd niet erg lang geleden gezien, maar bijna in onze tijd, aan het einde van het 
bewind van Domitianus”  (Irenaeus, “Tegen de ketterijen”).   
 
Een tekort aan geschreven verklaringen:  Als we de geloofwaardigheid van deze verklaring 
onderzoeken moeten we belangrijke achtergrond informatie overwegen. Irenaeus legt uit 
dat hij nog een kind was toen hij de geschiedenis leerde aangaande de Apostel Johannes van 
Polycarpus. Irenaeus openbaarde eveneens dat hij geen geschreven verslag had van hetgeen 
hij van Polycarpus had geleerd. Door de tijd schreef Irenaeus “Tegen de ketterijen” terwijl er 
al zo’n 30 tot 40 jaar voorbij waren. Kan hij niet sommige details of vergeten of verkeerd 
begrepen hebben? In een brief aan Florius zegt hij: “…toen ik nog een kind was zag ik u in 
het lagere Azië met Polycarpus…….. Want ik heb meer levendige herinnering van wat er  
gebeurde in die tijd dan van de recente gebeurtenissen……..zodat ik zelfs de plaats kan 
beschrijven waar de gezegende Polycarpus zat om zijn rede te houden…….ook hoe hij sprak 
over zijn vertrouwde gemeenschap met Johannes, en met de rest van hen die de Heer 
hadden gezien; en hoe hij hun woorden ter herinnering noemde……..Ik luisterde toen 
aandachtig, en zette ze niet op papier,  maar bewaarde ze in mijn hart;  en door Gods 
genade staan deze dingen me scherp voor de geest” (Fragmenten uit de verloren geschriften 
van Irenaeus). 
 
Keizers met vergelijkbare namen:  Het is mogelijk dat Irenaeus, die het verhaal hoorde toen 
hij een kind was, de naam van de keizer, waarnaar Polycarpus verwees, verkeerd heeft 
verstaan. Nero, die regeerde als Romeins Keizer van het jaar 54 tot zijn zelfmoord op 11 juni 
in het jaar 68, was oorspronkelijk genaamd: “……Lucius Domitius Ahenobarbus…..”. In  
verschillende historische documenten wordt soms naar hem verwezen als Nero Lucius 
Domitius of als Domitius Nero. Bijvoorbeeld: Pliny the Elder verwees naar hem als “Domitius 
Nero” in zijn encyclopedie in de eerste eeuw. Kan dit een simpele verwarring zijn zoals 
vandaag gebeurt met Theodore Rooseveld en Franklin Delano Rooseveld?   
 
Van horen zeggen uit de tweede hand:   Als de apostel Johannes ons een brief had 
geschreven waarin hij verklaarde dat hij het boek Openbaring had ontvangen in 96 na 
Christus, dat zou dat informatie uit de eerste hand zijn. Als hij het aan iemand (bijvoorbeeld 
Polycarpus) had verteld, en die verteld het weer aan ons , dan is het van horen zeggen. Maar 
wat wij hier hebben is Irenaeus die schrijft, wat Polycarpus hem (Irenaeus) 30 tot 40 jaar 
eerder had verteld dat Johannes hem (Polycarpus) 50 jaar eerder had verteld dat hij het 
boek Openbaring in 96 na Christus had ontvangen. De boodschap wordt dan van horen 
zeggen uit de tweede hand, over een grote spanne tijds waarin details zijn vergeten door of 
Polycarpus of Irenaeus. 
 
Was Irenaeus een accurate Historicus?  Irenaeus schreef dat Jezus Christus ongeveer 50 jaar 
oud was tijdens Zijn aardse bediening, waarbij hij aangaf dat hij kwetsbaar was voor grote 
fouten in zijn historische verslagen. Blijkbaar waren er enige leraren, later in de tweede 
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eeuw, die onterecht leerden dat de aardse bediening van Jezus Christus slechts één jaar 
duurde, en aan het einde daarvan werd Hij gekruisigd. Dit was hoofdzakelijk gebaseerd op 
Lukas 4:19: “om te prediken het aangename jaar des Heeren”.  Omdat Johannes drie 
afzonderlijke Pascha’s noemt, weten we dat de aardse bediening van Christus op zijn minst 
twee jaar duurde, misschien drie. Maar Irenaeus corrigeerde hun dwaling veel te sterk door 
te zeggen dat Jezus Christus rond de 50 jaar was gedurende Zijn aardse bediening. Hij 
beweerde dat Jezus Christus door alle stadia van het menselijk leven ging zodat Hij een 
voorbeeld zou zijn voor de mensen in alle eeuwen”……Hij was een oude man voor oude 
mensen…..” (Uit:Tegen de Ketterij 2:22:4). 
  
Om hen te wijzen op hun vergissing zei Irenaeus: “….zij zijn tot hun eigen nadeel 
vergeetachtig, ze vernietigen geheel Zijn werk, en beroven Hem van die leeftijd welke meer 
nodig en meer eerbaar is dan welke andere ook; die meer gevorderde leeftijd, ik bedoel, 
waar Hij meer uitblonk dan wie dan ook. Want hoe kon Hij discipelen hebben als Hij niet 
leerde? En hoe had Hij kunnen leren totdat Hij de leeftijd van “Meester” had bereikt? Want 
toen Hij kwam om te worden gedoopt, was Hij nog geen dertig jaar maar liep tegen de dertig 
jaar (want Lukas, die Zij jaren heeft genoemd, heeft het zo uitgedrukt: “Jezus was nu, als het 
ware, tegen de dertig jaar oud”, toen Hij kwam om gedoopt te worden; en, [volgens deze 
mensen], predikte Hij slechts één jaar gerekend vanaf Zijn doop. Na Zijn dertigste jaar leed 
Hij, in feite nog een jonge man, die nog niet eens de gevorderde leeftijd had bereikt. Dat de 
eerste fase van het leven dertig jaar omvat, en dat dit doorgaat tot het veertigste jaar, zal 
iedereen toegeven; maar vanaf het veertigste en vijftigste jaar begint een man af te dalen 
naar de ouderdom, en die leeftijd bezat onze Heer terwijl Hij nog steeds Zijn bediening als 
leraar vervulde, zoals het evangelie en al de oudsten getuigen…..”(Uit: Tegen de Ketterij 
2:22:5). 
Leerde Irenaeus deze fout uit het onderwijs van Polycarpus? We weten het niet. Maar in elk 
geval deze duidelijke fout had gemakkelijk voorkomen kunnen worden door de geschriften 
zorgvuldig te lezen. 
 
Clemens van Alexandrië: Clemens van Alexandrië leefde van ongeveer 150 – 215 na 
Christus. Zijn geschriften worden vaak gebruikt om de verklaring van Irenaeus te bevestigen, 
namelijk dat Johannes het boek Openbaring schreef tegen het einde van de regering van 
Domitianus, rond 96 na Christus. Maar zegt Clemens dat werkelijk? 
 
“En dat je er misschien nog meer op moet vertrouwen, dat berouw dus echt een zekere 
hoop op redding voor u geeft, luister naar een verhaal, dat geen verhaal is maar een relaas, 
uitgesproken tot bewaring in het geheugen, over de Apostel Johannes. Want toen hij, na de 
dood van de tiran, van het eiland Patmos terug keerde naar Efeze, ging hij weg, uitgenodigd 
zijnde, naar de aaneengesloten gebieden van de naties, hier om bisschoppen te benoemen 
en daar om gemeenten te stichten, daar te wijden diegenen die door de Geest waren 
aangewezen” (Clemens van Alexandrië – Wie is de rijke man die gered zal worden, 
Hoofdstuk 42). Ongetwijfeld geloofde Clemens dat de Apostel Johannes degene was die het 
boek Openbaring op Patmos had geschreven. Maar hij schrijft niets over de naam 
Domitianus, maar over “de tiran”. Wie was “de tiran?”. 
 
In een ander schrijven van Clemens van Alexandrië vinden we het volgende: “Want het 
onderwijs van onze Heer bij Zijn komst, beginnende met Augustus en Tiberius,  werd 
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voltooid in het midden van de tijd van Tiberius. En dat van de apostelen die de bediening van 
Paulus omarmen, eindigde met Nero” (Clemens van Alexandrië – De Stromata, of Gemengde 
werken, boek 7, hoofdstuk 17).  
 
Als Clemens correct is dan gebeurde de Openbaring aan de Apostel Johannes niet later dan 
68 jaar na Christus, het jaar dat de regering van Nero, als Keizer van Rome, eindigde. Omdat 
Clemens geloofde dat het onderwijs van de apostelen eindigde gedurende de tijd van Nero’s 
regering, en hij eveneens geloofde dat de Apostel Johannes het boek Openbaring schreef 
voorafgaande aan het einde van de regering van “de tiran”, blijkt dat Nero de tiran was 
waarnaar Clemens verwees.  Nero wordt door vele historici beschuldigd van het in brand 
steken van Rome in 64 na Christus en daarvan de schuld aan de christenen gaf. Hij 
vermoorde ook zijn vrouwen, zijn halfbroer, en zelfs zijn eigen moeder. Nero zou nog veel 
erger zijn dan alleen te worden aangeduid als “de tiran”. En niet alleen dat, maar Clemens 
geloofde dat de gruwel, die de verwoesting veroorzaakte, gesproken door de profeet Daniël, 
(Dan.9:27 en Matth.25:15), werd gepleegd door Nero. Hij geloofde dat de 70-tigste week van 
Daniël begon tijdens de regering van Nero. “de helft van de week heerste Nero, en plaatste 
in de heilige stad Jeruzalem de gruwel; en op de helft van de week werd hij 
weggenomen……” (Clemens van Alexandrië – De Stromata, of Gemengde Boeken, boek 1, 
hoofdstuk 21). Later, in hetzelfde hoofdstuk, schreef Clemens: “…….en het resultaat is drie 
jaar en zes maanden, hetwelks is “de helft van de week”, zoals Daniël de profeet zei. Want 
hij zei dat er twee duizend drie honderd dagen waren vanaf de tijd dat de gruwel van Nero 
in de heilige stad stond, tot zijn vernietiging”. 
Ik ben het natuurlijk niet eens met de mening van Clemens. De gruwel der verwoesting is 
een toekomstige gebeurtenis. Dit ondersteunt echter wel het feit dat het Nero is waarnaar 
Clemens verwijst als “de tiran”. 
 
Direct na het verslag van Clemens over de terugkeer van de apostel Johannes van Patmos, in 
de eerder genoemde passage (Wie is de rijke man die gered zal worden), hoofdstuk 42, gaat 
Clemens verder met het vertellen van een verhaal hoe, nadat Johannes was teruggekeerd 
naar het vasteland, hij een jonge man vond en hem een discipel wilde maken. Maar, na 
verloop van tijd, begon de jonge man geleidelijk aan af te glijden naar een zeer zondige  
levensstijl, en werd zelfs de leider van een groep straatrovers. Het verhaal gaat verder zodat 
Johannes de jonge man najaagt op een paard. “Maar toen hij Johannes herkende, toen hij 
dichterbij kwam, keerde hij zich om, beschaamd dat hij vluchtte. De ander volgde met alle 
macht, vergetende zijn leeftijd, en riep:  “Waarom mijn zoon, vlucht je van mij, je vader, die 
ongewapend en oud is? Zoon, heb medelijden met mij”. Daarna gaat de jonge man met 
Johannes mee naar de gemeente en verlaat zijn oude levensstijl.  
 
De actie van Johannes, zoals hier omschreven, en als het waar is, vergt een aanzienlijke 
lichamelijke bekwaamheid, en dat veroorzaakt veel stress bij een oud man. Laat ons echter 
de geloofwaardigheid van zo’n verhaal overwegen, in het licht van de vroege en late 
datering, betreffende het schrijven van het boek Openbaring. Het valt te betwijfelen dat 
Johannes jonger dan 20 jaar was ten tijde van de aardse bediening van Christus dat begon in 
het begin van het jaar 29. Laat ons, voor het moment, veronderstellen dat Johannes is 
geboren in 9 jaar na Christus. Laat ons nu aannemen dat het discipelschap en de terugval 
van de jonge man een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag heeft genomen. Laten we 
aannemen dat dat twee jaar heeft geduurd. Als het boek Openbaring geschreven is in 96 na 
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Christus, dan zou Johannes tijdens dat verhaal over zijn najagen op het paard , in 98 na 
Christus, op zijn jongst 89 jaar zijn geweest.  Weinig mensen worden 89 jaar. Als een man op 
die leeftijd nog in staat is om paard te rijden dan is dat een verbazingwekkend iets. Als het 
boek Openbaring echter is geschreven in 67 na Christus dan zou het najagen op het paard 
gebeurt zijn in 69 na Christus,  toen Johannes 60 jaar oud was. Dit is zeker oud genoeg, voor 
zo’n lichamelijke activiteit, om zeer inspannend te zijn, maar  nog jong genoeg om zo’n 
prestatie redelijkerwijs  te verrichten. Als dit verhaal werkelijk waar is, dan lijkt de vroegere 
datering veel meer aanvaardbaar.    
 
In de bovenstaande passage is het merkwaardig dat beide, Irenaeus en Clemens, gelijke 
verklaringen afleggen over informatie die niet is opgeschreven. Uitdrukkingen als “niet op 
papier, maar in mijn hart” en “toevertrouwd voor bewaring in het geheugen” kunnen deels 
verklaren waarom er zo weinig is opgeschreven in de vroege jaren van de gemeente.  
 
Papias: Ruim voor Irenaeus en Clemens van Alexandrië was er een christen genaamd Papias 
(ongeveer 60-130 na Christus). Hij was bisschop te Hierapolis, in Frigië, dicht bij Kolosse en 
Laodicea. Hij was de auteur van vijf boeken die genoemd werden “exposities van de orakels 
van de Heer”, deze boeken zijn verloren gegaan. Er zijn enkel nog fragmenten, meestal als  
uittreksels vermeld in de geschriften van andere auteurs.  In één van die fragmenten 
verklaart Papias dat Johannes en Jacobus, de halfbroer van Christus, beide waren gedood 
door de Joden. De Griekse tekst komt voor in Commentaar op Openbaring door Henry 
Barclay Swete. We weten van Flavius Josephus dat Jacobus, de halfbroer van Christus, in 62 
na Christus door de Joden is gestenigd (Oudheden van de Joden, 20.9.1). De meeste 
geleerden die het fragment hebben bestudeerd geloven dat het bevestigt dat Johannes voor 
het jaar 70 werd gedood, ondanks het feit dat het fragment niet expliciet zegt wanneer de 
marteldood van Johannes gebeurde. Als iemand denkt dat  het fragment betekent dat de 
beide mannen op hetzelfde moment werden gemarteld, dan zou dit de datum vast zetten op 
62 na Christus, waarvan we weten dat Jacobus werd gedood. Een andere mogelijkheid is dat 
de geleerden zich realiseerden dat, sinds Israels laatste resten van nationale autonomie 
werden vernietigd in 70 na Christus door de Romeinen, de kans groot was dat er meer 
executies voor dan na 70 hebben plaats gevonden. Ofschoon dit fragment algemeen wordt 
geaccepteerd, zijn er toch nog enige twijfels blijven bestaan of dit fragment echt van Papias 
afkomstig is. Als het inderdaad echt is dan is deze verklaring een ondersteuning voor het 
dateren van al de brieven van Johannes, inclusief het boek Openbaring, en zijn ze 
geschreven voor de vernietiging van Jeruzalem. (het jaar 70). 
 
Samenvatting van de externe verklaringen: Externe verklaringen voor het dateren van het 
boek Openbaring zijn vrij schaars. De zwakke externe getuigenissen die nog bestaan zijn vaak 
gebaseerd op horen zeggen, en soms van twijfelachtige oorsprong, en meestal honderd of 
honderden jaren geschreven nadat het boek Openbaring is geschreven. Het zou dus niet 
verstandig zijn om, voor het verstaan van de schriften, vast te houden aan de traditionele 
datering. Het externe getuigenis is veel te zwak om enige invloed te hebben, en nog veel 
minder om te domineren op iemand zijn theologisch inzicht in het boek Openbaring.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sectie 2: 
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Een theorie om te overwegen: De Joden werden in Azië verstrooid in 
de jaren 60 nC. 
 
We moeten opmerken dat “Azië” waarnaar in de Schrift wordt verwezen niet het hele 
continent is dat wij vandaag Azië noemen. Genoemd “Azië” was een Romeinse provincie, ter 
grootte van Iowa (USA), en het was gelegen waar nu het westelijk deel van Turkije is. Het 
boek Openbaring bevat onderwijs voor de bedeling van het koninkrijk en werd geschreven 
aan de eerste Joden die in Christus geloofden in plaats van  aan gemeenten waar sommige 
Joden, en voor het merendeel Heidenen waren, en aan wie Paulus de geopenbaarde 
verborgenheden, van de bedeling der genade, predikte. We zullen dat zeer overtuigend zien 
wanneer we Sectie-3 van dit artikel in detail bestuderen. Maar er nu van uitgaande dat het 
boek Openbaring werd geschreven aan de Joden in de bedeling van het koninkrijk, lijkt de 
datering van 96 nC niet op zijn plaats omdat de bedeling van Israëls koninkrijk afliep en in 70 
nC eindigde met de vernietiging van Jeruzalem en de tempel. Het oude programma werd aan 
de kant gezet totdat de huidige bedeling der genade is voltooid (Rom.11:11 en 15 en 25). 
 
De bedeling van Israëls koninkrijk werd in de wacht gezet toen Jeruzalem en de tempel 
waren vernietigd. Dit zou er op wijzen dat Openbaring en de andere boeken van Johannes 
werden geschreven voorafgaand aan 70 nC. En zoals we hebben gezien in de vorige sectie is 
dat zeer wel mogelijk. 
 
Maar wanneer, voor 70 nC, zouden ze geschreven kunnen zijn?  Als we deze vraag 
onderzoeken zullen we ons beroepen op informatie dat het Nieuwe Testament ons geeft 
over de chronologie van de activiteiten van de apostelen. Hoewel deze discussie nogal kort is 
vereist het een zorgvuldige lezing en overweging, ten einde de logica ten volle te begrijpen. 
 
Volgens Gal.2:9 was Johannes aanwezig op het concilie te Jeruzalem waar ook Paulus en 
Barnabas aanwezig waren. Het verslag van deze bijeenkomst vinden we in Hand.15 en in 
Gal.2, deze bijeenkomst vond plaats ongeveer 50 nC. De aanwezigheid van Johannes geeft 
een sterke aanwijzing dat hij de Openbaring nog niet had ontvangen. Hij zou dan moeten zijn 
uitgegaan op een zendingsreis, dan gearresteerd worden en verbannen worden naar het 
eiland Patmos, daar het boek Openbaring ontvangen, vrij gelaten worden en terugkeren 
naar Jeruzalem. Maar we hebben geen Bijbels bewijs dat Johannes ooit het eiland Patmos 
heeft verlaten, en bovendien geen bewijs, Bijbels of anders, dat hij ooit van Patmos naar 
Jeruzalem terug keerde.  
 
In aanvulling hier op geeft de kennis van Johannes, van de verborgenheid van het 
verlossingswerk van Jezus Christus, aan dat zijn geschriften niet voorafgaand 52 nC kunnen 
zijn geschreven. Dat is omdat deze verborgenheid eerst aan Paulus is geopenbaard. Er staat 
nergens vermeld dat een andere apostel dat leerde totdat Paulus de eerste brief aan de 
Thessalonicenzen schreef, zijn eerste brief (1Thess.5:9-10).  Deze brief is geschreven rond 52 
nC, ongeveer de tijd van de gebeurtenissen  in Hand.17. 
 
Dit dateert het schrijven van het boek Openbaring tussen 52 en 70 nC. Maar bedenk dat op 
de vergadering te Jeruzalem, in ongeveer 50 nC, de apostelen er mee instemden dat Paulus 
en Barnabas naar de hoofdzakelijk uit Heidenen bestaande gemeenten zouden gaan, en 
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Petrus, Jacobus, Johannes, en de anderen zouden hun bediening voortzetten aan alleen 
Israël (de besnijdenis). 
  
“7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij (Paulus) het Evangelie der voorhuid 
toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk 
wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de 
heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas (Petrus), en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, 
de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der 
gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan” (Gal.2:7-9). 
 
In 62 nC zond Paulus zijn brief aan de Efeziërs. Paulus had echter al veel tijd besteed aan de 
bediening van de Efeziërs in de regio van Azië.  We weten dat Paulus kortstondig de Efeziërs 
in Azië bezocht, waarschijnlijk gedurende de herfst van 53 nC, bijna aan het einde van zijn 
tweede reis (Hand.18:19-20). Dan, op zijn derde reis, verspreid de leer van Paulus zich door 
geheel Azië gedurende de drie jaren die hij doorbracht te Efeze van ongeveer de herfst van 
54 nC tot de herfst van 57 nC (Hand. 19:10 en 20:31). In het voorjaar van 58nC, tot aan het 
einde van zijn derde reis, had Paulus nogmaals een ontmoeting met de oudsten van Efeze, 
zoals dat staat in Hand.20:17-38. Zodat we kunnen zien dat Paulus zeer actief was in Azië 
gedurende de periode van 53 – 58 nC. 
 
Met dit in gedachten zou het zeer vreemd zijn geweest voor Johannes om zijn overeenkomst 
met Paulus te verbreken om te beginnen die Joden te leren die zich bevonden in de uit 
hoofdzakelijk uit Heidenen bestaande gemeenten. Dat zou geresulteerd hebben in twee van 
elkander gescheiden leringen aan dezelfde Joden, in dezelfde regio en gelijktijdig, en in het 
geval van de Efeziërs, zelfs in dezelfde stad. Johannes, die een apostel der besnijdenis was, 
zou de leer van het geprofeteerde aardse koninkrijk hebben geleerd aan alleen de Joden, 
terwijl Paulus, de apostel der Heidenen, de leer van genade geleerd zou hebben aan zowel  
Jood als Heiden. De Joden te Efeze zouden in verwarring zijn geraakt door zich af te vragen 
wie ze nu moesten volgen, de genadeleer van Paulus of de leer van het koninkrijk van 
Johannes. Dat zou chaotisch zijn geweest, en ik vertrouw er op dat we veilig kunnen 
aannemen dat dit niet is gebeurd. Derhalve kan Johannes het boek Openbaring niet hebben 
geschreven voor 58 nC, nadat Paulus terug kwam van Azië van zijn derde zendingsreis.  Alzo 
is de tijdspanne, waarin het boek Openbaring geschreven kan zijn, versmald tussen 58 en 70 
nC.  
 
De volgende logische vraag is: Als Paulus de regio Azië heeft bewerkt, hetzelfde lerende aan 
zowel de Joden als aan de Heidenen, welke andere Joden zouden er dan nog zijn in Azië om 
het boek Openbaring te ontvangen? Overweeg de mogelijkheid dat de zeven gemeenten in 
Azië er nog niet eens waren gedurende de jaren 53 – 58 nC zoals eerder aangegeven.  
Misschien zijn deze gemeenten gesticht  door Joden die in Jezus Christus geloofden en die 
werden verstrooid vanuit Judea in het begin van de jaren 60 nC.  Dat zou de vraag zeker 
beantwoorden. Maar is hier Bijbels bewijs voor te vinden? 
 
De apostel Petrus schreef in zijn eerste brief aan: 
 
“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, 
Kappadocie, Azie en Bithynie”. 
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We weten dat de ontvangers zeker Joden waren die geloofden in Jezus Christus zoals blijkt 
uit 1Petr.1:1, 1:18; 2:9, 2:11; 2:12 en 4:3. De tweede brief was eveneens aan hen 
geschreven.  
 
“Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u,……..” (2Petr.3:1). 
 
Toen Paulus de brief aan de Hebreeën schreef, schreef hij eveneens aan dezelfde groep. Dit 
wordt bewezen door 2Petr.3:15: 
 
“En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde 
broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft”. 
 
Het moet ons niet verbazen dat Paulus een speciale brief wou zenden om een groep Joodse 
gemeenten te bedienen. Tenslotte had Paulus, aan het begin van zijn bediening gedurende 
drie jaren, strikt genomen, de Joden bediend (Hand.9:20-25). Aldus weten we dat de brief 
aan de Hebreeën en de beide brieven van Petrus waarschijnlijk geschreven zijn aan dezelfde 
Joodse gemeenten. Ook weten we dat, in de door Paulus gestichte gemeenten, vele Joden 
waren opgenomen, maar ze bestonden hoofdzakelijk uit Heidenen. Het is zeker niet zo dat 
Petrus Joden uit de gemeenten van Paulus afscheidde  door alleen aan hen te schrijven en 
niet aan de Heidenen die in hun gemeenten waren. Daarentegen schreef Petrus aan 
gemeenten die geheel uit Joden bestonden, en niet naar de door Paulus gestichte 
gemeenten.  
 
Paulus schreef, in Hebreeën 10:32-34, over de grote ontberingen die de gelovige Joden 
hadden geleden: 
 
“32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd 
des lijdens hebt verdragen. 33 Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een 
schouwspel geworden zijt; en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die 
alzo behandeld werden. 34 Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de 
roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een 
beter en blijvend goed in de hemelen” (Hebr.10:32-34). 
 
1Petr.1:1 verwijst naar deze Joden als: 
 
“…………………….. vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie”. 
 
Deze gebieden omvatten een groot gebied wat nu het land Turkije is. Ook 1Petr.2:11-12 
noemt hen als “inwoners en vreemdelingen” die:  “onder de heidenen” waren. Evenals in de 
brief aan de Hebreeën is het lijden in de eerste brief van Petrus een heersend thema, het 
wordt 16 keer genoemd. 
 
De zeven gemeenten te Azië waren de gemeenten aan wie de Hebreeën-brief, en de eerste 
en tweede brief van Petrus, waren geschreven. Zoals het volgende vers aangeeft is het 
gehele boek Openbaring geschreven aan de zeven gemeenten die in Azië waren, dus niet 
alleen de hoofdstukken 2 en 3. 
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“Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn……..” (Op.1:4). 

 
“Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf 
dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn, namelijk naar Efeze, 
en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en 
naar Laodicea” (Op.1:11). 
 
En dan hebben we in het laatste hoofdstuk: 
 
“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten” 
(Op.22:16). 
 
Buiten de bovengenoemde teksten uit de Bijbel is er ook extern historisch bewijs van zo’n 
verstrooiïng van de Joden. Er zijn op zijn minst drie belangrijke gebeurtenissen, van 62-66 
nC, die hebben geleid tot de vlucht van de Joden uit Judea, die geloofden in Jezus Christus. 
 
62 nC: Er kan een verstrooiïng van gelovige Joden geweest zijn in 62 nC toen Jacobus 
(halfbroer van Christus) en “sommigen van zijn metgezellen” gestenigd werden. Deze 
steniging is vastgelegd door de Joodse historicus, Flavius Josephus (Oudheden van de Joden, 
20.9.1). De “metgezellen”, zoals Josephus ze noemt, kunnen sommige van de andere 
apostelen zijn geweest, maar als dat niet zo is dan waren het vrij zeker belangrijke gelovige 
Joden die leraren van Jezus Christus waren. Een soortgelijk voorval, ongeveer 25 jaar eerder, 
met de steniging van Stéfanus, veroorzaakte ook een verstrooiïng van gelovigen (Hand.7:54-
60). 
Hand.8:1 zegt: 
 
“En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote 
vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de 
landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen”. 
 
We weten dat rond 58 nC er opnieuw duizenden Joden waren in Jeruzalem die in Jezus 
Christus geloofden. In 58 nC, toen Paulus naar Jeruzalem kwam, vertelde Jacobus hem: 
 
“……………………..Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn 
allen ijveraars van de wet” (Hand.21:20). 
 
Misschien resulteerde het stenigen van de leiders van de gemeenten, in 62 nC, in het 
verstrooien van gelovige Joden gelijk op de verstrooiïng die volgde op de steniging van 
Stéfanus. 
 
64 nC: Ook toen was er een massale verstrooiïng van Joden uit Judea en dat was kort 
voordat de oorlog met de Romeinen begon in 66 nC. In 64 nC werd Gessius Florus 
gevolmachtigde van Judea. Flavius Josephus schrijft dat Florus “…heeft bijna over het hele 
land verkondigd, dat de rovers de vrijheid kregen op voorwaarde, dat ze de buit met hem 
zouden delen. Dienovereenkomstig was zijn gulzigheid naar winst de aanleiding dat er veel 
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werd verwoest. En veel mensen verlieten hun eigen land en vluchten naar vreemde 
provincies” (De oorlogen van de Joden, 2.14.2).  
[Het woord “toparchy” komt in veel woordenboeken niet voor. Het is een klein gebied 
bestaande uit slechts een paar steden, Judea was voorheen verdeeld in tien toparchies].  
Josephus schreef ook: “….de ongelukkige Joden, toen ze niet in staat waren om de 
verwoestingen te verdragen die de rovers onder hen aanrichten, moesten hun eigen 
woningen verlaten en vluchten, hopende ergens anders in de wereld beter te kunnen 
wonen tussen vreemdelingen [dus niet in hun eigen land]” (Oudheden van de Joden, 
20.11.1). Misschien verwijst deze gebeurtenis naar Hebr.10:34: “…..en de roving uwer 
goederen met blijdschap aangenomen”. 
 
66 nC: De oorlog tussen de Joden en de Romeinen begon. Vervolgende met de boven 
geciteerde passage wijst Josephus  naar deze walgelijke acties van Florus als de aanleiding 
voor de oorlog die resulteerde in de vernietiging van Jeruzalem.  “….Deze Florus, die ons 
noodzaakte om de wapens tegen de Romeinen op te nemen, terwijl wij dachten dat het 
beter was om in één keer verstrooid te worden dan stukje bij beetje. Deze oorlog begon in 
het tweede jaar van de regering van Florus, en het twaalfde jaar van de regering van Nero” 
(Oudheden van de Joden, 20.11.1). Deze oorlog leidde tot het Romeinse beleg van Jeruzalem 
waarin 1,1 miljoen Joden werden gedood. “Het aantal dat gevankelijk werd weggevoerd 
gedurende deze oorlog waren tezamen zevenennegentig duizend; en het aantal van hen die 
omkwamen, gedurende het gehele beleg, elf honderd duizend, het grootste deel van hen 
waren inderdaad van dezelfde natie [met de inwoners van Jeruzalem], maar het waren geen 
inwoners van de stad zelf; want ze waren van alle landen gekomen naar het feest van de 
ongezuurde broden…….” (De oorlogen van de Joden, 6.9.3). 
 
Gegeven het Bijbels bewijs van 1Petrus en Hebreeën en de historische verklaringen van 
Josephus, lijkt het aannemelijk dat de duizenden Joden van Judea, die in Christus Jezus 
geloofden, op de vlucht sloegen voor de vervolgingen en ontberingen ter plekke.  Maar ze 
waren niet stuurloos in de provincies waarnaar zij werden verstrooid. Ze ontvingen 
begeleiding door de brieven van de apostel Petrus, Judas, Johannes, en zelfs een speciale 
brief van Paulus. 

 

Sectie – 3: 
Bijbels bewijs dat het boek Openbaring geschreven is aan Joodse 
gemeenten. 
 
Het zwijgen met betrekking tot de vernietiging van Jeruzalem: Er is nog een andere sterke 
aanwijzing dat het boek Openbaring is geschreven voor de vernietiging van Jeruzalem. En 
dat is, dat in al de geschriften van Johannes, die traditioneel verondersteld worden later te 
zijn geschreven, er geen enkele hint is dat Jeruzalem is vernietigd. De tijdgenoten van 
Johannes vermelden vele negatieve gebeurtenissen in de Schrift , zoals de hongersnood in 
Judea, het verbannen van de Joden uit Rome, en de marteldood van Johannes de Doper, 
Stéfanus, en Jacobus, de zoon van Zebedeüs. Petrus en Paulus geven zelfs een voorproef van 
hun eigen dood. Het is vreemd dat deze catastrofale gebeurtenis, van die generatie, zelfs 
niet één keer wordt genoemd, waarin, zoals we hebben vernomen van Josephus, meer dan 



 

102 
 

een miljoen Joden werden gedood en tienduizenden gevangen zijn genomen.  En bovendien, 
toen Nebucadnezar vanuit Babylon Jeruzalem vernietigde, maakten de profeten die er toen 
waren (Jeremia, Ezechiël, en Daniël)  daar melding van zoals we dat nu zullen zien in het 
volgende. 
 
Jeremia keek terug naar de val van Jeruzalem in Klaagliederen 1:8: 
 
“Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd, daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden”.  
 
Meer details in Klaagl.2:6-9, waar Jeremia schrijft: 
 
“En Hij heeft Zijn hut met geweld afgerukt, als een hof, Hij heeft Zijn vergaderplaats 
verdorven; de HEERE heeft in Sion doen vergeten den hoogtijd en den sabbat, en Hij heeft in 
de gramschap Zijns toorns den koning en den priester smadelijk verworpen. 7 De Heere heeft 
Zijn altaar verstoten. Hij heeft Zijn heiligdom te niet gedaan, Hij heeft de muren harer 
paleizen in des vijands hand overgegeven; zij hebben in het huis des HEEREN een stem 
verheven als op den dag eens gezetten hoogtijds. 8 De HEERE heeft gedacht te verderven den 
muur der dochter Sions; Hij heeft het richtsnoer daarover getogen, Hij heeft Zijn hand niet 
afgewend, dat Hij ze niet verslonde; en Hij heeft den voormuur en den muur te zamen 
treurig gemaakt, zij zijn verzwakt. 9 Haar poorten zijn in de aarde verzonken; Hij heeft haar 
grendelen verdorven en gebroken; haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenen; er is 
geen wet; haar profeten vinden ook geen gezicht van den HEERE”. 
 
Ezechiël verwijst ook naar de vernietiging van Jeruzalem: 
 
“En het geschiedde in het twaalfde jaar onzer gevankelijke wegvoering, in de tiende maand, 
op den vijfden der maand, dat er een tot mij kwam, die van Jeruzalem ontkomen was, 
zeggende: De stad is geslagen” (Ez.33:21). 
 
In Daniël 9:25 verwijst Gabriël naar de herbouw van het vernietigde Jeruzalem. 
 
“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 
Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; 
de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der 
tijden”. 
 
Gelijk ook al de Oud Testamentische boeken, welke geschreven zijn na de (eerdere) 
vernietiging van Jeruzalem, maar voorafgaand aan de herbouw van de muren van Jeruzalem, 
wijzen terug op haar vernietiging en de gevangenschap. Dat zijn Ezra 4:15, Nehemia 1:3; 
Esther 2:6; Haggaï 1:9 en 2:3; en Zacharia 1:12-17.  
 
Johannes wijst niet alleen niet terug naar de vernietiging van Jeruzalem in 70 nC, maar in 
Openbaring 11:1 wordt over de tempel gesproken alsof de vernietiging nimmer heeft plaats 
gevonden. Dit is natuurlijk geen bewijs dat de tempel er nog stond. De tempel wordt, 
gedurende de Babylonische gevangenschap, in Dan.9:26 genoemd terwijl er geen tempel 
was. Echter wordt in Daniël  in toekomstige zin  over een tempel gesproken, terwijl over de 
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tempel in Openbaring wordt gesproken in de tegenwoordige tijd, ofschoon er eerder in dit 
deel van de Schrift, zeven hoofdstukken daarvoor,  de zinsnede staat: 
 
“……………………………hetgeen na dezen geschieden moet” (Op.4:1). 
 
Het zwijgen van de Schrift aangaande de vernietiging in 70 nC is een sterke aanwijzing dat 
het boek Openbaring voor de vernietiging van Jeruzalem en de tempel is geschreven.  
 
De apostel Johannes:  We moeten ons eerst herinneren dat, in tegenstelling tot de apostel 
Paulus, de apostel Johannes, die het boek Openbaring schreef, een apostel van de 
besnijdenis was (Israël). Ik realiseer me dat we al eerder naar deze passage hebben gekeken, 
maar het vraagt om herhaling. In Gal.2:7-9 schreef Paulus: 
 
“………..als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan 
Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der 
besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen) 9 En als Jakobus, en Cefas, 
en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, 
gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij 
tot de besnijdenis zouden gaan”. 
 
De meeste Bijbelleraren passen met gemak de leer van Johannes toe op christenen in de 
bedeling der genade (Jood en Heiden), zonder rekening te houden met het verschil in 
bedeling. Toch moeten deze leraren dan iets aantonen wat Gal.2:7-9 vervangt.  
 
Ofschoon we hebben gezien dat Johannes een apostel was voor Israël, laat ons daar niet bij 
blijven stilstaan. Laten we nu de leer onderzoeken die wordt gegeven aan de zeven 
gemeenten en zien of die leer meer lijkt op de leer van Paulus voor deze bedeling of dat die 
leer meer lijkt op de leer van de twaalf apostelen aan Israël.  
 
Op dit punt aangekomen zijnde zou het goed zijn als u, uit het boek Openbaring, de 
hoofdstukken 1 - 3 zou lezen:  
 
Openbaring: 
1:1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te 
tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn 
dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 
1:2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij 
gezien heeft. 
1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, 
hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. 
1:4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, 
en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 
1:5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
1:6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
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1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 
1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en 
Die komen zal, de Almachtige. 
1:9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het 
Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om 
het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus. 
1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, 
als van een bazuin, 
1:11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, 
schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn, namelijk naar 
Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar 
Filadelfia, en naar Laodicea. 
1:12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd 
hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; 
1:13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, 
bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; 
1:14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een 
vlam vuurs; 
 
1:15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als 
een stem van vele wateren. 
1:16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend 
scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. 
1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, 
zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; 
1:18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik 
heb de sleutels der hel en des doods. 
1:19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen: 
1:20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de 
zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de 
zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. 
 
Openbaring: 
“2:1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn 
rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: 
2:2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt 
dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het 
niet; en hebt ze leugenaars bevonden; 
2:3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt 
niet moede geworden. 
2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 
2:5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo 
niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet 
bekeert. 
2:6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat. 
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2:7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem 
geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. 
2:8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de 
Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden: 
2:9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering 
dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. 
2:10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de 
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 
2:11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den 
tweeden dood niet beschadigd worden. 
2:12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het 
tweesnijdend scherp zwaard heeft: 
2:13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt 
Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn 
getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont. 
2:14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam 
houden, die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden 
afgodenoffer eten en hoereren. 
2:15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat. 
2:16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het 
zwaard Mijns monds. 
2:17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem 
geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en 
op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem 
ontvangt. 
2:18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn 
ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk: 
2:19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, 
en dat de laatste meer zijn dan de eerste. 
2:20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt 
een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en 
afgodenoffer eten. 
2:21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich 
niet bekeerd. 
2:22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij 
zich niet bekeren van hun werken. 
2:23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, 
dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw 
werken. 
2:24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet 
hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen 
anderen last opleggen; 
2:25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen. 
2:26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven 
over de heidenen; 
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2:27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld 
worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. 
2:28 En Ik zal hem de morgenster geven. 
2:29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 
 
Openbaring: 
3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten 
Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en 
gij zijt dood. 
3:2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol 
gevonden voor God. 
3:3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien 
gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik 
over u komen zal. 
3:4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, 
en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. 
3:5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 
engelen. 
3:6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 
 
3:7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en 
niemand opent: 
3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die 
sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet 
verloochend. 
3:9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, 
en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw 
voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. 
3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de 
ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde 
wonen. 
3:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
3:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet 
meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad 
Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en 
ook Mijn nieuwen Naam. 
3:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 
3:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de 
trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 
3:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 
3:16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 
3:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet 
niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 
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3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk 
moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer 
naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. 
3:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. 
3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur 
opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 
3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen 
heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 
3:22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 
 
Priesters: Op.1:6 zegt dat Jezus Christus:  “…..ons gemaakt heeft tot koningen en priesters 
Gode en Zijn Vader………”. Er zijn soortgelijke uitspraken in Op.5:10 en 20:6. Waar hebben we 
dit eerder gehoord? 
 
Dit is wat God aan Mozes zei en Mozes moest dat aan Israël vertellen.  
 
“En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 
tot de kinderen Israels spreken zult” (Ex.19:6). 
 
Jesaja 61:6 is een echo van dit vers: 
 
“Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij 
zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen”. 
 
De rol van Israël als priesters naar de wereld wordt verder uiteen gezet in Zacharia 8:22-23, 
waar gezegd wordt: 
 
“22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te 
Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken. 
23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit 
allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, 
zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. 
 
De apostel Petrus schreef over het priesterschap van Israël: 
 
“Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus”. 
  
En ook: 
 
“Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk;……………..” (1Petrus 2:9). 
 
Zoals we reeds hebben gezien is de eerste brief van Petrus voorzeker geschreven aan Joden 
die in Christus geloofden zoals blijkt uit 1Pet.1:1; 1:18; 2:9; 2:11; 2:12; en 4:3. 
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Daarentegen komen de woorden “priester”, “priesters” “priesterschap” en “priesterlijk” 
nimmer voor in de brieven van Paulus aan de Heidenen, Romeinen tot en met Filémon. Ik  
zie geen enkele reden waarom in deze bedeling der genade de gelovigen priesters zouden 
moeten zijn. Daarom zou Op.1:6 aangeven dat het boek aan Joden werd geschreven. 
 

Introductie op de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring:  
Op de volgende bladzijden zullen we de zeven gemeenten van Openbaring 2 en 3 
nauwkeurig onderzoeken. Het organiseren van deze verzen was tamelijk moeilijk.  Voor het 
grootste deel volgt de bespreking van de verzen de volgorde van hun verschijning in de 
tekst. Echter hebben sommige van de gemeenten een uniformiteit die het logischer zou 
maken om ze gezamenlijk te bespreken. Zo kunt u zien dat sommige aspecten van Thyatire 
besproken worden in de Pergamus brief, of een aspect van Smyrna besproken zien worden 
in de Filadelfia brief, enzovoort. Ofschoon we tot in de details zullen gaan is dat niet bedoeld 
als een algemeen, alles omvattende studie van deze hoofdstukken. De nadruk van onze 
discussie zal worden beperkt tot het onderwerp van dit artikel.  
 
Bij het van dichtbij bestuderen van deze hoofdstukken kunnen we gemakkelijk door de 
details worden afgetrokken van de oorspronkelijke vraag die we overwegen, en zodoende 
het spoor verliezen. Dus even ter herinnering, de vraag is: Uit wie bestaan de leden van de 
zeven gemeenten te Azië, aan wie het boek Openbaring is geschreven, en tot welke bedeling 
behoren zij?  We zullen de vele profetische en leerstellige overeenkomsten met de boeken, 
die aan Israël zijn geschreven, inclusief het Oude Testament, onderzoeken, zoals Mattheüs, 
Markus, Lukas, Johannes, Hebreeën, en de brieven van Petrus, Jacobus, Judas, en Johannes. 
We zullen eveneens zien naar de contrasten tussen de leer aan de zeven gemeenten en de 
leer in de brieven van Paulus aan de Heidenen. Derhalve zullen we zien dat het boek 
Openbaring geschreven is aan gemeenten bestaande uit Joden in plaats van naar de uit 
hoofdzakelijk Heidenen bestaande gemeenten die onderwezen zijn door onze apostel 
Paulus. 
 

 
 
Efeze: 
 
Als we door Openbaring 2:1-7 heen gaan zullen we zo nu en dan de tegenstellingen 
onderzoeken tussen de brief van Paulus aan de Efeziërs en de boodschap in het boek 
Openbaring aan de gemeente te Efeze.  
 
In Op.2:2 wordt van de gemeente te Efeze gezegd dat ze:  
 
“….beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet…….”. 
 
Dit zou aannemelijker zijn als het boek Openbaring was geschreven voorafgaand aan 70 nC.  
In 96 nC kon alleen een zeer oud man zichzelf uitgeven voor apostel. Dit zou erg moeilijk zijn 
omdat van de meeste apostelen bekend was dat ze, vele jaren eerder, als martelaar waren 
gestorven. 
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Aan de gemeente te Efeze wordt gezegd in Op.2:4-5: 
 
“4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 5 Gedenk dan, waarvan gij 
uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, 
en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert”. 
  
Er is in hoofdstuk 2 en 3, van het boek Openbaring, veel nadruk op “werken”, het Griekse 
woord “ergon” wordt 14 keer gebruikt. Meestal wordt dat woord vertaald met “werken” en 
soms met “daden”. 
 
Blijkbaar is het doen van de “eerste werken” rechtstreeks verbonden met het terugkeren 
naar “uw eerste liefde”. Maar wat is de “eerste liefde” en wat zijn de “eerste werken” die de 
Efeziërs wordt verteld te doen in Op.2:5? 
 
Deze passage is zeer ruim geïnterpreteerd. Maar naar te kijken naar de andere brieven van 
Johannes kunnen we de Schrift zichzelf uit laten leggen. Johannes zegt in 2Joh.1:5-6: 
 
“5 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen 
wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben. 6 En dit is de liefde, 
dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne 
gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen”. 
   
Dus de eerste liefde is elkander lief hebben en Gods geboden onderhouden. 
 
“Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar” 
(1Joh.5:3). 
 
Het gebod om God en de naaste lief te hebben komt ook voor in andere Nieuw 
Testamentische boeken. Bijvoorbeeld in Jac.2:8: 
 
“Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelven, zo doet gij wel”. 
In Matth.22:37-40, zegt Jezus Christus: 
 
“37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en 
met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En 
het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. 40 Aan deze twee 
geboden hangt de ganse wet en de profeten”. 
 
De eerste werken zijn dus “God lief hebben” en “uw naaste lief hebben”. Kijk, met dit in 
gedachten, naar de passage van: 
 
“bekeer u, en doe de eerste werken” (Op.2:5). 
 
En: 
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“……Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs 
Gods is” (Op.2:7). 
 
Vergelijk deze twee verzen met Jeremia 7:5-7: 
 
“5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed maken; indien gij waarlijk 
zult recht doen tussen den man en tussen zijn naaste; 6 De vreemdeling, wees en weduwe 
niet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet 
zult nawandelen, ulieden ten kwade; 7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw 
vaderen gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw”. 
 
Ziet u dat de boodschap dezelfde is? 
 
Zie ook in Op.2:5 dat de komst van Christus niet wordt gepresenteerd zoals Paulus de 
“opname” presenteert, de gezegende hoop van de gemeente waarmee we elkander 
vertroosten (1Thess.4:13-18). In plaats daarvan wordt de komst van Christus gepresenteerd 
als een strenge waarschuwing; 
 

“………………..doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw 

kandelaar van zijn plaats weren,…………………..”. 
 
In Op.2:6 wordt een ketterse groep, de Nicolaïten, genoemd. Paulus maakt in zijn brief aan 
de Efeziërs geen vermelding van deze groep. 
 
We gaan verder met Op.2:7: 
 
“………..Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden 
van het paradijs Gods is”. 
 
Hoe kan dit dezelfde gemeente zijn als degene waaraan Paulus schreef? Die Efeziërs werd 
verteld: 
 
“5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in 
den hemel in Christus Jezus” (Ef.2:5-6). 
 
Ef.2:5-6 staat geschreven in de verleden tijd. Maar de Efeze gemeente in Openbaring wordt 
iets totaal anders verteld. Op.2:7, zie boven, wordt later verduidelijkt door Op.22:14: 
 
“Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij 
door de poorten mogen ingaan in de stad (het nieuwe Jeruzalem)”. 
 
Dus wordt hen verteld dat, als ze: “zijn geboden doen”, ze het recht verkrijgen op het 
eeuwige leven. Dit verschilt enorm van hetgeen onze apostel Paulus  vertelt aan de 
gelovigen in de bedeling der genade: 
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“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme” (Ef.2:8-9). 
 
We zullen de uitdrukking over de overwinnaars later in meer detail onderzoeken.  
 
Denk er aan dat de brief van Paulus aan de Efeziërs gericht was aan getrouwe, volwassen 
gelovigen, en dat deze brief rijk is aan kennis van de vele verborgenheden (Ef.3:1-11; 5:32; 
6:19) en vol staat met de leer van de diepere dingen van Christus (Ef.3:18-19). Maar de leer 
van Op.2:1-7 is hoofdzakelijk gericht op het lief hebben van elkaar en Gods geboden 
onderhouden. Als we de brief van Paulus aan de Efeziërs vergelijken  met de boodschap aan 
de gemeente te Efeze, zoals die wordt gevonden in Openbaring, dan zien we weinig 
overeenkomst in zowel de geestelijke condities van de gemeenten als in de aan hun 
gepresenteerde leer. 
 
Sommigen zullen beweren dat het boek Openbaring vele jaren later is geschreven dan de 
brieven van Paulus en dat de Efeziërs terug gevallen waren van hun vorige status. Maar als 
dat waar is dan zou hun niet een boodschap van het koninkrijk zijn toegezonden. 
Integendeel, ze zouden een soort boodschap, zoals de eerste Korinthe brief, hebben 
gekregen, het type brief dat Paulus aan vleselijke gelovigen zond.   
 
Ik moet opmerken dat het woord “gemeente”, in de Bijbel, niet betekent dat het altijd om 
een groep gelovige christenen gaat. Het Griekse woord, dat is vertaald met “gemeente”, is 
“ekklesia”, betekent gewoon een groep geroepen mensen in een vergadering. Het woord 
“ekklesia” werd vertaald met “vergadering” als het verwees naar een groep die blijkbaar 
hoofdzakelijk bestond uit Heidenen, zie Hand.19:32, 39, en 41. Een ander voorbeeld komt 
voor in Hand.7:38, waar Stéfanus verwijst naar de vergadering in de woestijn gedurende de 
40 jarige omzwerving van de kinderen Israëls.  Deze mensen waren zeker geen christenen. 
Voor het grootste deel waren ze niet eens gelovige Israëlieten. In Hebr.3:16-19 worden ze 
grotendeels gekenmerkt door ongeloof. Voor zover ik er me van bewust ben is het zo, dat, 
iedere keer als Paulus het woord “gemeente” gebruikt, hij heenwijst naar een vergadering 
van christenen. Dit gebruik is zo algemeen in het Nieuwe Testament dat sommige mensen 
verward kunnen raken, in de weinige gevallen, als het woord verwijst naar een groep die 
niet allen gelovigen zijn. Aldus moeten we voorzichtig zijn  als we het woord “gemeente” 
zien staan. 
 

Smyrna: 

 
Op.2:9 zegt: 
 
“Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, 
die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans”. 
 
De ware rijkdom, van degene die in armoede leven, is ook aan de orde in Jac.2:5 waar wordt 
gezegd: 
 
“….heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof,…..”. 
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De uitdrukking: “synagoge des Satans” komt voor in de boodschap aan zowel Smyrna als 
Filadelfia 
 
“ ……….en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een 
synagoge des satans” (Op.2:9). (aan Smyrna). 
 
“Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en 
zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw 
voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb”(Op.3:9). (aan Filadelfia). 
 
In de brief aan Filadelfia, zoals we verderop zullen zien, vinden we een treffende parallel 
tussen deze passage en een passage in hoofdstuk 60 van Jesaja. Maar laat ons nu kijken naar 
de overeenkomst tussen Op.3:9 en Jes.39:23 waar wordt gezegd: 
 
“En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen; zij zullen zich 
voor u buigen met het aangezicht ter aarde, en zij zullen het stof uwer voeten lekken; en gij 
zult weten, dat Ik de HEERE ben,…………”. 
 
De niet christelijke Joden van vandaag de dag geloven dat als een Jood gaat geloven dat 
Jezus de Messias is hij niet langer een Jood is. Soms houden ze zelfs een begrafenis voor 
dezulke om aan te geven dat ze voor hen dood zijn. Misschien zijn de Joden in deze vroege 
gemeenten getroost voor de vervolging die hun is overkomen door de Joden die niet in Jezus 
Christus geloofden. Dit herinnert me aan hetgeen Paulus zei in Rom.9:6: 
 
“………..want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn”. 
 
Deze Joden , van de synagoge van Satan, keken neer op de Joden die in Jezus Christus 
geloofden, zoals Jes.65:3-5 schrijft over degenen die doordrenkt zijn van afgodendienst: 
 
“3 …………………..in hoven offerende, en rokende op tichelstenen; 4………….etende 
zwijnenvlees, …………”. 
 
toch hebben ze het lef om te zeggen: 
 
“………..Houd u tot uzelven, en naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij………..”. 
 
Op.2:10 zegt tegen de gemeente te Smyrna: 
 
“Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de 
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens”. 
 
Een soortgelijke beschrijving wordt gevonden in het verslag van de olijfgaarde in Lukas en 
Mattheüs. 
 
“12 Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u 
overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor 
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koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil. 13 En dit zal u overkomen tot een getuigenis” 
(Luk.21:12-13).  
 
“9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden 
van alle volken, om Mijns Naams wil” (Matth.24:9). 
“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Matth.24:13). 
 
Een heerlijke kroon wordt genoemd in Jes.28:5: 
 
“Te dien dage zal de HEERE der heirscharen tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijken Krans 
zijn den overgeblevenen Zijns volks”. 
 
Zie ook hoe Op.2:10 parallel loopt met Jacobus 1:12: 
 
“Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben”. 
 
Eerder in dat zelfde hoofdstuk, in Jac.1:2:4. wordt gezegd: 
 
“2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3 
Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4 Doch de lijdzaamheid hebbe 
een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding 
gebrekkelijk”. 
 
In contrast hiermee zegt de apostel Paulus dat wij volmaakt zijn in Christus: 
 
“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht” (Kol.2:10). 
 

Pergamus: 
 
Degenen die de leer van Balaam aanhingen worden genoemd, met betrekking tot Pergamus, 
in Op.2:14: 
 
“Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam 
houden, die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden 
afgodenoffer eten en hoereren”. 
   
Van degenen die de leer van Balaam aanhingen, daarnaar wordt ook verwezen in 2Petrus 
2:15 en Judas 11. Ironisch genoeg zijn dit de enige (drie) keren dat Balaam wordt genoemd in 
het Nieuwe Testament, en allen binnen het bereik van ongeveer 14 pagina’s in de Bijbel. 
Ofschoon de naam Balaam niet wordt genoemd met betrekking tot de gemeente te Thyatire,  
laat onderzoek van Op.2:14 tot Op.2:20 ons zien dat ze dezelfde ketterse trekken ( ontucht 
en het eten van dingen die aan de afgoden zijn geofferd) hebben als Pergamus. 
 
Het verhaal van Balaam (Bileam) staat in Numeri, in de hoofdstukken 22-24 en 31. Toen 
Balaam niet in staat was om het volk Israël te vervloeken, die God niet had vervloekt, 
bedacht hij een plan om Israël te verderven, zodat God hen zou straffen.  
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Opgemerkt moet worden dat Paulus de uit hoofdzakelijk Heidenen bestaande gemeenten 
leerde dat het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd op zichzelf geen zonde is omdat 
we weten dat een afgod niets voorstelt. We moeten er echter voor oppassen dat we onze 
zwakkere broeder niet laten struikelen (1Kor.8:1-13).Na Petrus zijn bespreking over Balaam, 
zegt Petrus in2Petrus 3:15-16: 
 
“15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde 
broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 16 Gelijk ook 
in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn 
om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere 
Schriften, tot hun eigen verderf”. 
 
Misschien verdraaiden sommige Joden de leer van Paulus, betreffende het eten van vlees, 
door te zeggen dat het eten van offervlees altijd in orde was voor een ieder. Misschien 
pasten ze dat op een onjuiste wijze toe op vergaderingen die enkel uit Joden bestonden.  
 
Het is gemakkelijk om overeenkomsten te zien tussen 2Petrus en Judas. Zorgvuldige 
bestudering onthult dat 2Petr.2:1 tot 3:3 vrij nauw aansluit bij Judas 4 tot 19. Het lijkt er op 
dat Petrus, Judas en Openbaring allen verwijzen naar dezelfde ketterij die de Joodse 
gemeenten binnensloop. Dit is een andere indicatie dat misschien al deze drie boeken 
geschreven zijn rond dezelfde tijd, in het midden of tegen het einde van het jaar 60 nC.  
 
Terug in hoofdstuk 1, Op.1:7 zegt: 
 
“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen”. 
 
Dit wijst zeker heen naar de tweede komst van Christus aan het einde van de verdrukking, 
dit is niet de “opname”. Later, zegt Op.2:16 tegen Pergamus: 
 
“Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het 
zwaard Mijns monds”. 
 
Ook dit is geen verwijzing naar de opname, maar naar de tweede komst zoals omschreven in 
Op.19:15: 
 
“En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij 
zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns 
en der gramschap des almachtigen Gods”. 
 
Meer details van de tweede komst van Christus worden gegeven in Op.19:21: 
 
“En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit 
Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees”. 
 
Dit is niet de eerste keer dat het Woord van God vergeleken wordt met een zwaard. 
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“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard,……” (Hebr.4:12). 
 
“En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard,……” (Jes.49:2). 
 
Het vreselijke zwaard van God wordt beschreven in Ezechiël 21:1-17 en Ezechiël hoofdstuk 9. 
Waar het mij om gaat is dat de passages van toorn (Op.2:16 en 19:15) niet verbonden zijn 
met de opname van de gemeente, maar met de tweede komst aan het einde van de 
verdrukking. 
 
Let op de nadruk die er wordt gelegd op de spoedige komst van Jezus in: Op.2:5; 2:16; 3:3; 
3:11. Het wordt meestal gebruikt als een strenge waarschuwing, zoals in Op.2:16: 
 
“Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het 
zwaard Mijns monds”. 
 
Deze verklaring zou weinig zin hebben als het geschreven was in 96 nC omdat er toen geen 
tempel meer was. Velen die de Bijbel ijverig bestuderen weten dat de gruwel der 
verwoesting, in Daniël 9:27 en Matth.24:15, plaats zal vinden in de tempel en wel drie en 
een half jaar voordat de Heer tegen Zijn vijanden zal strijden met het zwaard van Zijn mond, 
aan het einde van de grote verdrukking als beschreven in Op.19:15: 
 
“En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij 
zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns 
en der gramschap des almachtigen Gods”.  
 
Daarom, als er geen tempel stond, zouden ze weten dat de Heer niet spoedig zou komen om 
tegen hen te strijden met het zwaard van Zijn mond. De Heer kan ons nu natuurlijk elk 
moment opnemen, maar de opname is niet het onderwerp van Op.2:16. Dit moet 
geschreven zijn aan Joden die leefden voor 70 nC en aan hen die zullen leven in de 
verdrukking als de tempel is herbouwd. Hoe kan Op.2:16 anders worden gezien als een 
serieuze waarschuwing?  
 
In contrast met Op.2:16, is de boodschap van Paulus aan de gemeente van de huidige 
bedeling: 
 
“9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen 
Heere Jezus Christus. 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat 
wij slapen, te zamen met Hem leven zouden” (1Thess.5:9-10). 
 
In Op.2:14-16, wordt de dood door het zwaard beloofd aan hen die dingen eten die aan de 
afgoden zijn geofferd. Dat wordt eveneens voorzegt in Jesaja 66:16-17: 
 
“16 Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de 
verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn. 17 Die zichzelven heiligen, en zichzelven 
reinigen in de hoven, achter een in het midden derzelve, die zwijnenvlees eten, en verfoeisel, 
en muizen; te zamen zullen zij verteerd worden, spreekt de HEERE”. 



 

116 
 

Dit doden wordt eveneens geprofeteerd in Amos 9:9-10: 
 
“9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de heidenen schudden, gelijk als 
zaad geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen. 10 Alle zondaars 
Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet 
genaken, noch ons voorkomen”. 
 
Deze profetie gaat over de tijd als Israël terug komt uit de volken waaronder ze waren 
verstrooid, zodoende weten we dus dat deze profetie over de eindtijd gaat en in 
overeenstemming is met Op.2:14-16. 
 
In Op.2:17 zegt Christus: 
 
“…..Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is,……..”. 
 
Uit Exodes weten we dat de kinderen Israëls het manna aten dat God van de hemel naar hen 
zond terwijl ze 40 jaar in de woestijn verkeerden, en, als het langer dan één dag werd 
bewaard, het manna bedorven was. Dus al het manna moest worden gegeten of anders 
bedierf het, er mocht niets overblijven, is dat zo? Nee, niet helemaal. Er is één uitzondering 
hierop en dat staat in Ex.16:32-34: 
 
“32 Voorts zeide Mozes: Dit is het woord, hetwelk de HEERE bevolen heeft: Vul een gomer 
daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood, dat Ik ulieden heb te eten 
gegeven in deze woestijn, toen Ik u uit Egypteland uitleidde. 33 Ook zeide Mozes tot Aaron: 
Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des 
HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten. 34 Gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had, 
alzo zette ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring”. 
 
Deze één gomer manna moest worden gehouden en zichtbaar zijn, en mocht niet verborgen 
worden. Hebr.9:4 zegt dat het werd geplaatst in de ark van het verbond: 
 
“Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in 
welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, 
en de tafelen des verbonds”. 
  
We weten echter dat, sinds de Babylonische invasie in Israël rond 600 voor Christus, de ark 
van het verbond is verborgen, en op het moment dat dit artikel wordt geschreven, is 
niemand er zeker van waar de heilige ark verblijft. Velen hebben gedurende duizenden jaren 
gezocht naar de ark, maar niemand heeft hem gevonden. Aldus is het manna in de 
verborgen ark ook verborgen.    
 
In Op.2:17 zegt de Geest: 
 
“……Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam 
geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt”. 
 
Vergelijk dit met Jesaja 62:2: 
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“En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult 
met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen 
zal”. 
 
De onboetvaardigen van Pergamus  worden, in Op.2:16-17, gedood terwijl de overwinnaars 
een nieuwe naam krijgen. Ook zegt Jesaja 65:15: 
 
“En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de Heere HEERE 
zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een anderen naam noemen”. 
  
Wat is de betekenis van de witte steen in vers 17?  Het Griekse woord vertaald als "steen" is 
"psephos". In vroegere tijden was het algemeen gebruikelijk om mensen, die werden 
beschuldigd van misdaden,  te beoordelen door stemming,  hierbij werd gebruik gemaakt 
van stenen welke wit waren voor vrijspraak en zwart voor overtuiging. Het geven van de 
witte steen, in vers 17, vertegenwoordigt de vergeving van zonden. 
 
Het woord “psephos” werd soms ook met de betekenis gebruikt van “kiezen”, omdat de 
steen, “psephos”, werd gebruikt wanneer er gestemd moest worden. De enige andere plaats 
waar “psephos” in de Schrift wordt gebruikt is in Hand.26:10, waar Paulus zegt: 
 
“………ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de 
overpriesters ontvangen hebbende; en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe”. 
 
Als we deze vele details lezen moeten we er voor oppassen dat we door de bomen het bos 
niet meer zien. We moeten voor ogen houden dat we kijken hoe de leer van de zeven 
gemeenten in Openbaring overeen komt met datgene wat in het Oude Testament aan Israël 
is geschreven, en in: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Hebreeën, en de brieven van 
Petrus, Jacobus, Judas, en Johannes. We willen ook wijzen op enkele van de tegenstellingen 
tussen de leer die wordt gegeven aan de zeven gemeenten in Openbaring en de leer in de 
brieven van Paulus aan de Heidenen. Door de vele profetische en leerstellige 
overeenkomsten, in het boek Openbaring, met de boeken aan Israël, en verscheidene 
belangrijke verschillen met de brieven van Paulus aan de Heidenen, zien we dat het boek 
Openbaring werd geschreven aan vergaderingen van Joden, in plaats van aan de in 
hoofdzaak uit Heidenen bestaande gemeenten die onderwezen waren door onze apostel 
Paulus. 
 
Thyatire 
 
Het gedeelte aan de gemeente te Thyatire begint met enige unieke aspecten van de 
verschijning van Jezus Christus. We zullen wat tijd nemen om sommige van deze aspecten te 
onderzoeken. 
 
“………….de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend 
koper gelijk” (Op.2:18). 
 
Dit lijkt veel op Daniël 10:6, toen Daniël het gezicht zag van een man met: 
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“……….Zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en Zijn armen en Zijn voeten gelijk de verf van 
gepolijst koper……….”. 
 
Denk aan Openbaring hoofdstuk 1 waar een meer gedetailleerde beschrijving wordt gegeven 
van de verschijning van Christus, aangevuld met: 
 
“En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw;……..” (Op.1:4). 
 
Dit identificeert Jezus Christus als “de Oude van dagen” wiens: 
 
“…..en het haar Zijns hoofds als zuivere wol…..” (Daniël 7:9, 13 en 22).   
 
Daniël 7:22 verifieert dat Jezus Christus “de Oude van dagen” is doordat wordt gezegd dat 
de “kleine hoorn” (de Antichrist) de overhand had over de heiligen,    
 
“Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge 
plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten”(Dan.7:22). 
 
De betekenis van al deze beelden en ongewone verschijning zou zijn verspild aan de 
heidenen van de eerste eeuw als ze niet bekend  zouden zijn geweest met de leringen van 
het Oude Testament. Jezus Christus verscheen aan Johannes in een gedaante zoals Hij ook 
verscheen aan de profeten van het Oude Testament, zodat Israël zou weten wie Hij was. 
Jezus Christus maakt openbaar dat  Hij de  'Ik ben" is,  de Almachtige God die sprak tot de 
profeten van het Oude Testament. Verderop zullen we zien naar deze identificatie. Eveneens 
is de stem van Jezus Christus zeer uniek. In Op.1:15 is dat als volgt omschreven: 
 
“…………………….en Zijn stem als een stem van vele wateren”. 
 
Vergelijk dit met Ezechiël 43:2, waar wordt gezegd: 
 
“En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem 
was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid”. 
 
Ezechiël 1:24 zegt: 
 
“En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als 
de stem des Almachtigen,……………….”. 
 
Wie heeft een stem als het geruis van vele wateren? De God van Israël, de Almachtige, en 
dat is Jezus Christus.  
 
Op vele plaatsen in het boek Openbaring wordt Jezus Christus “de eerste en de laatste” 
genoemd.  
 
“En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, 
Die dood geweest is, en weder levend is geworden” (Op.2:8). 
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In hoofdstuk 1 zegt Hij: 
 
“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die 
komen zal, de Almachtige” (Op.1:8). 
 
En in het laatste hoofdstuk zegt Hij: 
 
“Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste” (Op.22:13). 
 
Dit komt overeen met de Oud Testamentische profeten. Hij zegt in Jesaja 48:12: 
 
“Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israel, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook 
ben Ik de Laatste”. 
 
Ook in Jesaja 44:6: 
 
“Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben 
de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God”. 
 
Als u “HEERE” ziet staan, dus allemaal hoofdletters, dan wordt altijd “Jehovah” bedoeld, de 
eigennaam van God. Jes.41:4 zegt: 
 
“Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE, 
Die de Eerste ben, en met den Laatste ben Ik Dezelfde”. 
 
Als Jezus Christus blijft verklaren dat Hij de “Ik ben” is, wil Hij allen laten weten dat Hij de 
God van het Oude Testament is, de Alpha en de Omega, degene die sprak en de hemel en de 
aarde waren er, iemand die het hart en de gedachten doorzoekt. Verderop in deze studie 
zullen we meerdere keren zien dat Jezus Christus zegt dat Hij de “Ik ben” is. 
 
In Op.2:20-22 vinden we: 
 
“20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt 
een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en 
afgodenoffer eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar 
hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel 
bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken”. 
 
Er is veel gespeculeerd waarom de naam “Jezabel” hier wordt gebruikt. Maar wat er ook 
precies wordt bedoeld, die naam heeft in het Oude Testament, een zure bijbetekenis. 
Ongeveer 900 jaar voor Christus was Jezabel de Heidense koningin die de vrouw was van 
Achab, koning van Israël. Ze leidde bijna geheel Israël tot aanbidding van de Baäl. De Profeet 
Elia doodde 400 van haar Baäl profeten in 1Kon.18:25-40. 
 
Over het aanbidden van afgoden wordt menigmaal gesproken als overspel of ontucht, en 
Israël heeft vaak de woorden opgevolgd van valse profeten, en speelden de rol van hoer en 
bedreven afgoderij.  
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“30 Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiedt er in het land. 31 De profeten 
profeteren valselijk, en de priesters heersen door hun handen; en Mijn volk heeft het gaarne 
alzo;………………………?” (Jer.5:30-31). 
 
“…………………………….omdat Ik verbroken ben door hun hoerachtig hart, dat van Mij 
afgeweken is, en door hun ogen, die hun drekgoden nahoereren; ………….” (Ez.6:9). 
 
Er zijn vele andere verzen die afgoderij en losbandigheid verbinden, met inbegrip van 
Jeremia 2:20; 3:1-9, en 13:27, en Psalm 106:39. Door de profeten van het  Oude Testament 
Verwees God menigmaal naar Israël als een hoer, maar is er ook maar één plek in de brieven 
van Paulus waar de gemeente wordt vergeleken met een hoer? Zelfs tegen de vleselijke 
Korinthiërs of de wettische Galaten werd niet op dergelijke wijze gesproken.  
 
Openbaring 2:20 zegt: 
 
“Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich 
niet bekeren van hun werken”. 
 
Het Woord  “bekeren” komt vrij vaak voor in de hoofdstukken 2 en 3. Nu kunnen er lezers 
zijn die altijd hebben gedacht dat “bekering” een uniek concept is in Nieuw Testament.  
Maar dat is niet het geval. De oproep tot bekering is ook zeer gangbaar in het Oude 
Testament. “Bekeren” betekent “ zich afkeren van zonde”. Jesaja 59:20 geeft een voorbeeld 
uit het Oude Testament: 
 
“En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de 
overtreding in Jakob, spreekt de HEERE”. 
 
Een ander voorbeeld wordt gevonden in Ez.18:30-31: 
 
“30 Daarom zal Ik u richten, o huis Israels! een ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere 
HEERE, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet 
tot een aanstoot worden. 31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden 
hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o 
huis Israels?”. 
 
Het concept van terug worden betaald voor iemand zijn daden (Op.2:23 en 22:12) is 
eveneens niet uniek voor het Nieuwe Testament. Het komt eveneens voor in het Oude 
Testament.  Jes.59:18 zegt: 
 
“Even naar de werken, even daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn 
wederpartijders, vergelding aan Zijn vijanden; den eilanden zal Hij het loon vergelden”. 
 
Ezechiël 7: 3 zegt: 
 
“Nu is het einde over u; want Ik zal Mijn toorn tegen u zenden, en Ik zal u richten naar uw 
wegen, en Ik zal op u brengen al uw gruwelen”. 
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In Openbaring 2:23 maakt Jezus Christus opnieuw vermelding van “Ik ben” waarvan we 
reeds eerder spraken: 
 
“En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik 
het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw 
werken”. 
 
Christenen in de huidige bedeling, aan wie Paulus heeft geschreven, weten dit natuurlijk al, 
er hoeven geen duizenden mensen gedood te worden alvorens te geloven. Maar Zach.13:6, 
dat spreekt over Christus nadat Hij is teruggekeerd, zegt: 
 
“En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn 
de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers”. 
 
Geen enkele Christen zou vandaag de dag deze vraag stellen. We allen weten dat Jezus 
Christus is gekruisigd. Maar kijk naar de reactie van het volk Israël, na de tweede komst, 
wanneer ze zich realiseren dat de Messias, die ze verwachten, in werkelijkheid Jezus Christus 
is die ze hebben gekruisigd: 
 
“10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij 
zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal 
te Jeruzalem de rouwklage groot zijn,……………………………………..” (Zach.12:10-11). 
 
Op.2:23 is bijna identiek aan Jer.17:10. 
 
“Op.2:23: En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen 
weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk 
naar uw werken”. 
 
“Jer.17:10: Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te 
geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen”. 
 
Wie doet dit? “de HEERE”. Bedenk dat de vertalers van de Staten Vertaling  “HEERE” 
schreven in hoofdletters, in plaats van “Jehovah” . Zo zien we dan dat Jezus Christus Jehovah 
is, de Almachtige God, die spreekt in het Oude Testament. Op dezelfde wijze zegt Psalm 
44:21: 
 
“Zou God zulks niet onderzoeken? Want Hij weet de verborgenheden des harten”.   
 
Jeremia 16:21 zegt: 
 
“Daarom, ziet, Ik zal hun bekend maken op ditmaal; Ik zal hun bekend maken Mijn hand en 
Mijn macht; en zij zullen weten, dat Mijn Naam is HEERE”. 
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Zelfs al gaan we helemaal terug naar Mozes zien we dat God reeds daar aan Israël zegt wie 
Hij is. Ex.10:1-2: 
 
“1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Ga in tot Farao; want Ik heb zijn hart verzwaard, ook 
het hart zijner knechten, opdat Ik deze Mijn tekenen in het midden van hen zette; 2 En opdat 
gij voor de oren uwer kinderen en uwer kindskinderen moogt vertellen, wat Ik in Egypte 
uitgericht heb, en Mijn tekenen, die Ik onder hen gesteld heb; opdat gijlieden weet, dat Ik de 
HEERE ben”. 
 
Het Oud Testamentische boek Ezechiël is vol met profetie en veel daarvan heeft betrekking 
op de eindtijd. Herhaaldelijk benadrukt God daar in de zinsnede: “……opdat gij weet dat ik 
de HEERE ben……”. Alleen al in dit ene boek van Ezechiël wordt deze zinsnede 58 keer 
herhaald in 24 verschillende hoofdstukken. Dat is nog eens iets benadrukken! Bedenk dat in 
Op.2:23 Jezus Christus zegt: 
 
“En haar kinderen (Jezabel) zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen 
weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk 
naar uw werken.  
 
 Dit komt overeen met Ez.20:34-38, waar wordt gezegd: 
 
“34 Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de landen, waarin gij verstrooid 
zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en door een uitgegoten 
grimmigheid. 35 Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken, en Ik zal met u aldaar 
rechten, aangezicht aan aangezicht; 36 Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de 
woestijn van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE. 37 En Ik zal 
ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds. 
38 Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal 
hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israels 
niet weder komen, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben”. 
 
“Opdat gij weet dat ik de HEERE ben” komt voor, in Ezechiël, op de volgende plaatsen: 
Ez.6:7,10,13,14; 7:4,9,27; 11:10,12; 12:15,16,20; 13:14,21,23; 14:8; 15:7; 16:62; 
20:12,20,26,38,42,44; 22:16; 24:27; 25:5,7,11,17; 26:6; 28:22,23,26; 29:6,9,21; 
30:8,19,25,26; 32:15; 33:29; 34:27; 35:4,9,12,15; 36:11,23,38; 37:6,13; 38:23; 39:6,7,22,28. 
 
Gedenk dat in de redevoering op de olijfberg Jezus Christus zijn discipelen waarschuwde 
voor anderen die komen zouden om te verleiden door te zeggen “Ik ben het”. In Lukas 21:8 
staat: 
 
“En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, 
zeggende: Ik ben de Christus; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na”. 
 
Matth.24:5 zegt eveneens: 
 
“Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen 
verleiden”. 
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In Op.2:23 maakt Jezus Christus duidelijk dat niemand van die bedriegers de Christus is. 
Besteed geen aandacht aan hen, omdat: “..Ik het ben….”. 
 
Op.2:28 zegt: 
 
“En Ik zal hem de morgenster geven”. 
 
Nu weten we uit Op.22:16 dat Jezus Christus de morgenster is. Petrus verwees hiernaar in 
2Petrus 1:19: 
 
“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
morgenster opga in uw harten”. 
 
Het is opmerkelijk dat in beide gevallen het ontvangen van de morgenster een toekomstig 
gebeuren is.  Onze apostel Paulus leerde echter dat wij Christus reeds hebben ontvangen en 
hij alreeds in ons hart woont, Kol.2:6; 2Kor.4:6 en Gal.4:6. 
 
 
 

Sardis. 

 
De paragraaf over Sardis begint met het eerste vers in hoofdstuk 3 waar Jezus Christus zegt 
dat die gemeente “dood” is. Er is nog een andere verwijzing naar fysiek levenden die dood 
zijn, namelijk in Matth.23:27 waar Jezus zegt van de Schriftgeleerden en Farizeeërs: 
 
“…..want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar 
van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid”. 
 
Later zullen we in Op. hoofdstuk 3 zien dat de gemeente te Laodicea omschreven wordt als 
lauw, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dit werpt de vraag op of zulke negatieve 
woorden als “dood”, “blind” en “naakt” van toepassing zijn op een groep gelovige 
christenen, gereinigd door het bloed van Christus, en die de Heilige Geest inwonend hebben. 
 
Het woord “dood” impliceert het ontbreken van het eeuwige leven, en alle ware christenen 
hebben het eeuwige leven en kunnen dat niet verliezen. Paulus schreef vaak over gelovigen 
die dood waren maar dan met dien verstande dat ze met Christus zijn gestorven en met Hem 
zijn opgestaan (Kol.2:12-13). Maar hij sprak nooit van een gemeente die dood was in de 
negatieve context van Op.3:1. Paulus schreef in Kol.3:3-4: 
 
“3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer nu 
Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid”. 
 
In 1Kor.5:5 zegt Paulus dat zelfs niet dat de man, die een sexuele relatie had met de vrouw 
van zijn vader, “dood” was. Maar veeleer: 
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“Denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden 
moge worden…………………………..”. 
 
Als Paulus later terug schrijft aan de Korinthiërs zegt hij, in 2Kor.2:7-8: 
 
“7 Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige 
door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden. 8 Daarom bid ik u, dat gij 
de liefde aan hem bevestigt”. 
 
De uitdrukking “blind” betekent ongeloof. 2Kor.4:3-6: 
 
“3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat 
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld 
Gods is. 5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, 
dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil. 6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de 
duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven 
verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus”. 
 
In de context waarin dat wordt gezegd aan de gemeente te Laodicea, in Op,3:17-18, 
betekent “naakt” iemand die niet is bekleed met rechtvaardigheid. Maar Paulus zegt in 
Kol.3:9-10: 
 
“9……………………………….., dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft”. 
 
In Kol.4:13-16 zegt Paulus dat hij eveneens een brief heeft geschreven aan de nabijgelegen 
gemeente te Laodicea en dat ze hun brieven onderling zouden uitwisselen om ze zodoende 
beide te lezen. Zou Paulus het werkelijk willen dat een gemeente, die omschreven wordt als: 
“lauw, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt” (Op.3:17), Kol.3:9-10 zou moeten lezen? Ik 
geloof niet dat de gemeente van Laodicea, genoemd in Kolossenzen, dezelfde gemeente is 
als degene in Openbaring. Paulus schreef aan een gemeente in de bedeling der genade, 
bestaande uit hoofdzakelijk Heidenen, maar ook enige Joden. Johannes schreef aan een 
gemeente die alleen uit Joden bestond. De twee afzonderlijke vormen van “leer” zijn voor 
twee afzonderlijke groepen en mogen nimmer met elkander worden vermengd. Verderop in 
dit artikel zullen we verder onderzoek doen naar de gemeente te Laodicea.   
 
Niet één van deze woorden “dood”, “blind”, of “naakt”, kunnen, in dezelfde context als in 
Openbaring hoofdstuk 3, gebruikt worden om correct toe te passen op degenen  die eeuwig 
leven en het hemels burgerschap hebben ontvangen, en in wie de Heilige Geest van God 
woont.  
 
In Op.3:3 zien we een ander verschil tussen de twee bedelingen. Jezus Christus waarschuwt 
de gemeente te Sardis: 
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“…………………………………………………. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een 
dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal”. 
 
De discipelen leerden in de hof van Gethsémané, in Mark.13:24-37 en Luk.12:35-47, dat 
“waken” betekent: wakker en alert blijven. In contrast hiermee vertelde Paulus de 
Thessalonicenzen, in 1Thess.5:4: 
 
“Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen”. 
 
Enige verzen verder voegt hij daarbij, 1Thess.5:9-10: 
 
“9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen 
Heere Jezus Christus. 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat 
wij slapen, te zamen met Hem leven zouden”. 
 
We zouden ten allen tijde zeer dankbaar moeten zijn voor onze positie in Christus. Zo goed 
als de beloften zijn aan de zeven gemeenten in Openbaring, de aan ons gegeven beloften, 
door Paulus, zijn zo veel temeer vertroostend. Door de genade van God, “…hetzij dat wij 
waken, hetzij dat wij slapen….”,  eeuwig zullen we met Christus leven. 
  

Filadelfia 
 
Deze passage begint met een verbinding met het Oude Testament door Jezus Christus te 
beschrijven als, zie Op.3:7: 
 
“………………………………………de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die 
opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent”. 
 
Deze zelfde terminologie wordt gevonden in Jes.22:21-23, waar de HEER van Eljakim zegt: 
 
“21……………………………………. en uw heerschappij zal Ik in zijn hand geven; en hij zal den 
inwoneren te Jeruzalem en den huize van Juda tot een vader zijn. 22 En Ik zal den sleutel van 
het huis van David op zijn schouder leggen; en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en 
hij zal sluiten, en niemand zal opendoen. 23 En Ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste 
plaats; en hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis zijns vaders”. 
 
Al deze dingen zijn zeker waar voor Jezus Christus. Hij heeft de “sleutel van David”, Jes.16:5: 
 
“Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelven zal bestendig 
een zitten in de tent van David,…………………………………………”. 
 
In de verzen die volgen zien we een andere krachtige verbinding tussen Openbaring en 
Jesaja. In Op.3:9 wordt de gemeente te Filadelfia verteld: 
 
“Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en 
zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw 
voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb”. 



 

126 
 

Dan in vers 12: 
 
“Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer 
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns 
Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook 
Mijn nieuwen Naam”. 
 
De verklaringen in deze twee verzen zijn opvallend vergelijkbaar met Jes.60:14, waar wordt 
gezegd: 
 
“Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en 
allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij 
zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels”. (Zie ook Jes.66:5). 
  
De naam “Sion” is een andere naam voor Jeruzalem. Deze profetie, van Jes.60:14, sprak 
ongetwijfeld tot Israël en zegt het zelfde dat Op.3 zegt tegen de gemeente van Filadelfia.  
 
In beide gevallen zullen hun vijanden zich aan hun voeten neerbuigen, en in beide gevallen 
zullen ze de naam van de stad Jeruzalem ontvangen (Sion). 
In Op.21:12-14 wordt ons meer verteld over de stad Jeruzalem. Merk op hoe zijn 
beschrijving Israël benadrukt: 
 
“12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf 
engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der 
kinderen Israels. 13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van 
het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten. 14 En de muur der stad had twaalf 
fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams”. 
 
Maar waar is de naam van Paulus? Hij was niet één van de twaalven, ondanks dat 
sommigen proberen te zeggen dat hij de apostel is die Judas Iscariot heeft vervangen. Velen 
denken dat de elf apostelen niet juist handelden toen ze, in Hand.1:20-26, Matthias als 
twaalfde apostel benoemden. Maar God verklaarde de benoeming geldig door Matthias 
dezelfde tekenen en wonderen te laten verrichten als de andere elf apostelen (Hand.2:43). 
Als God alleen wonderen had gewerkt door de elven en niet door Matthias, dan zou 
Matthias zeker openbaar zijn geworden als een bedrieger. Zelfs Paulus verwijst, in 1Kor.15:5, 
naar de twaalven, in de derde persoon, om aan te geven dat hij (Paulus) niet één van hen 
was. We weten dat de twaalf, waarover Paulus sprak inclusief Matthias was omdat Judas 
Iscariot reeds was gestorven. Om duidelijk te zijn, Paulus had een afzonderlijke en 
onderscheiden bediening waartoe de twaalven niet waren geroepen (Hand.9:15) en 
Rom.11:13). Hij was “de apostel der Heidenen”. De naam van Paulus staat niet aangegeven 
op de fondamenten van de in Op.21:12-14 omschreven stad, daar waren alleen de namen 
van de twaalf apostelen der besnijdenis aangegeven (Gal.2:8). 
 
In Op.3:10-11 wordt eveneens aan de gemeente van Filadelfia verteld: 
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“10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de 
ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde 
wonen. 11 Zie, Ik kom haastelijk; ……………………..”. 
 
Hetzelfde wordt voorgesteld in Zefanja 2:3, dat zegt: 
 
“Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt 
gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van 
den toorn des HEEREN”. 
 
Het komt ook voor in Jes.26:20-21: 
 
“20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u 
als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. 21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn 
plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; 
………………………”. 
 
Psalm 50:15 zegt: 
 
“En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren”. 
 
Er zijn sommigen die denken dat Op.3:10-11 verwijst naar de opname. Deze zijn 
eenvoudigweg niet in staat om een antwoord op de volgende vraag te geven: “Wat zou het 
anders kunnen zijn? “. Dit is doorgaans een gevolg van het feit dat velen onwetend zijn van 
de grote ontsnapping  waar God in zal voorzien voor Israël in de grote verdrukking. 
 
Israël zal massaal worden aangevallen in het midden van de zeven jaar durende grote 
verdrukking. Echter zullen degenen die door God zijn uitgekozen wonderbaarlijk worden 
gered, in de woestijn, alwaar God ze zal behoeden gedurende de laatste drie en een half jaar 
van de grote verdrukking. Omdat er velen niet met deze profetie bekend zijn nemen we 
enige tijd om naar enige van de vele passages te kijken die hierover spreken. 
 
Het “uur der verzoeking” waarvan Filadelfia wordt gevrijwaard is de grote verdrukking. In 
Op.2:22 staat geschreven dat velen van de gemeente te Thyatire de grote verdrukking in 
zullen gaan.  
 
“Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich 
niet bekeren van hun werken”. 
 
Deze tijd, de grote verdrukking, wordt ook “de benauwdheid van Jacob” genoemd. Jer.30:7: 
 
“O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van 
benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden”. 
 
Hoe zal Jacob gered worden uit deze grote verdrukking? In een profetie over de laatste 
dagen zegt Jer.31:2: 
 



 

128 
 

“Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in 
de woestijn, namelijk Israel, als Ik henenging om hem tot rust te brengen”. 
 
Velen zullen niet worden gered, maar God zal een overblijfsel helpen te ontsnappen naar 
een veilige plaats in de woestijn. Zacharias 13:8-9 verteld ons: 
 
“8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen 
uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal 
dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal 
het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het 
verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God”. 
 
Degenen die ontsnappen zullen dat niet in eigen kracht doen, maar door de kracht van God. 
Jes.40:31 zegt: 
 
“Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met 
vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en 
niet mat worden”. 
 
Er is een sterke parallel tussen de toekomstige redding van Israël, en van hun redding uit 
Egypte. In beide gevallen draagt God ze met vleugelen gelijk de arenden. Ex.19:4: 
 
“Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb”. 
  
God verteld Israël in Deut.32:11-12: 
 
“11 Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze 
neemt en ze draagt op zijn vlerken; 12 Zo leidde hem de HEERE alleen,(Israël)…………..”. 
 
De profetie van Jes.40:31 komt opnieuw voor in Op. hoofdstuk 12. In het midden van de 
zeven jaren durende grote verdrukking beschrijft Op.12:1: 
 
“……………………………………….; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder 
haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”. 
 
Na hoofdstuk 12 te hebben gelezen en dan dit visioen vergelijken met de droom van Jozef  in 
Gen.37:9-10 moet het duidelijk zijn dat de vrouw de natie Israël vertegenwoordigt. In het 
midden van de zeven jaar durende verdrukking vlucht zij in de woestijn met: 
 
“……..twee vleugelen eens groten arends………”  alwaar God voor haar zal zorgen gedurende 
drie en een half jaar (Op.12:6 en 14). 
 
Dit is exact hetgeen Jezus duidelijk maakte aan de apostelen op de Olijfberg in Matth.24:15-
22. Wanneer de gruwel der verwoesting komt in het midden van de zevenjarige verdrukking 
(Daniël 9:27 en Matth.24:15), dan moeten allen die in Judea zijn naar de bergen vluchten om 
te ontsnappen aan de grote verdrukking. Matth.24:20-21: 
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“20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 21 Want alsdan 
zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, 
en ook niet zijn zal”. 
 
In de zelfde redevoering vertelde Jezus de apostelen: Luk.21:36: 
 
“Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al 
deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen”. 
 
Laat ons naar nog één zien en dan zullen we verder gaan. Psalm 41:1-2 zegt: 
 
“……………………….. 2 Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; 
de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads. De HEERE zal hem bewaren, en zal hem bij 
het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in 
zijner vijanden begeerte”. 
 
We gaan nu verder met Op.3:12 alwaar we hebben: 
 
“Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer 
daaruit gaan;………………………………………”. 
 
Ook het boek der Psalmen bevat vele passages aangaande het voor eeuwig wonen in de 
heilige tempel. Hier zijn enige voorbeelden: Psalm 65:4 zegt: 
 
“Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij 
zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis”. 
 
Evenzo Psalm 15:1-2: 
 
“1………………………HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer 
heiligheid? 2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid 
spreekt”. 
 
Psalm 23:6 zegt: 
 
“Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in 
het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen”. 
 
Tenslotte hebben we nog Psalm 27:4-6: 
 
“4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens 
mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te 
onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij 
verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen. 6 Ook nu zal 
mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent 
offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE”. 
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Dit komt ook voor in een lied van Mozes, Exodes 15:17: 
 
“Die zult Gij inbrengen, en planten hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse, welke Gij, o 
HEERE! gemaakt hebt tot Uw woning, het heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben, o 
HEERE!”. 
 
Ziet u het bos nog? Of ziet u door de bomen het bos niet meer. We moeten er voor 
oppassen dat de details  ons niet van het onderwerp van deze studie afleiden. Bedenk dat 
door de vele profetische en leerstellige overeenkomsten met de Bijbelboeken, gericht aan 
Israël, en de verscheidene belangrijke verschillen met de brieven van Paulus aan de 
Heidenen, we nu zien hoe Openbaring is geschreven aan gemeenten bestaande uit Joden in 
plaats van de voor het merendeel uit Heidenen bestaande gemeenten die onderwezen zijn 
door onze Apostel Paulus.  
 

 
Laodicéa 
 
In Op.3:15-16 zegt onze Heere Jezus Christus aan de gemeente te Laodicéa: 
 
“15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 16 
Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen”. 
Verder in de verzen Op.3:17 en 18: 
 
“17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet 
niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 18 Ik raad u dat gij van 
Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte 
klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard 
worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt”. 
 
Deze woorden aan Laodicéa hebben een opvallende gelijkenis met Zefanja 1:7-19: 
 
“7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want 
de HEERE heeft een slachtoffer bereid (het vlees van machtige mannen, zie Ez.39:17), Hij 
heeft Zijn genoden geheiligd. 8 En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des 
HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en 
over allen, die zich kleden met vreemde kleding. 9 Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking 
doen over al wie over den dorpel springt; die het huis hunner heren vullen met geweld en 
bedrog. 10 En er zal te dien dage, spreekt de HEERE, een stem des gekrijts zijn van de 
Vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. 
11 Huilt, gij inwoners der laagte! Want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de 
gelddragers zijn uitgeroeid. 12 En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met 
lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn 
op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen 
kwaad. 13 Daarom zal hun vermogen ten roof worden, en hun huizen tot verwoesting; zij 
bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen; en zij planten wijngaarden, maar zij 
zullen derzelver wijn niet drinken. 14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer 
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haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. 15 Die 
dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag 
der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en 
der dikke donkerheid; 16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen 
de hoge hoeken. 17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want 
zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun 
vlees zal worden als drek. 18 der Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten 
dage verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd 
worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners 
dezes lands”. 
 
Laat ons nu de overeenkomsten onderzoeken tussen deze twee passages, dus van Op.3:15-
18 en Zef.1:7-18. Merk op dat de mensen van de gemeente te Laodicea wordt gezegd dat ze 
moeten kopen “Witte klederen”, terwijl van hen in Zefanja wordt gezegd: “die zich kleden 
met vreemde kleding”. Dit klinkt veel naar de gelijkenis van het koninkrijk der hemelen in 
Matth. 22:1-14 waar een man werd uitgeworpen in de buitenste duisternis omdat hij niet 
was bekleed met de juiste “Bruilofts kleding”.  
  
De HEERE zegt in Zef.1:12 dat hij zal: 
 
“……………………………Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn op hun 
droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad”. 
 
Dit zouden degenen kunnen zijn die Jezus Christus noemt: “….lauw, en niet koud of heet…” 
in Op.3:16. 
 
Eveneens wordt aan de mensen van de gemeente te Laodicéa gezegd, in Op.3:17-18, dat ze 
blind zijn en hun ogen moete zalven met ogenzalf. Op dezelfde manier aan degenen 
waartegen wordt gesproken in Zefanja: “dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben 
tegen den HEERE gezondigd……”. 
 
De Laodicenzen zeggen: “Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek”, maar 
Jezus Christus vertelt hen dat ze arm zijn en nodig hebben om goud van Hem te kopen, 
beproefd komende uit het vuur, opdat ze rijk mogen worden. Op dezelfde manier wordt 
gesproken tegen degenen in Zef.1:18:   
 
“Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage verbolgenheid des 
HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een 
voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners” 
 
Het laatste deel van dit vers kan datgene zijn waar Op.3:16 naar verwijst als Jezus Christus 
zegt: “…..Ik zal u uit Mijn mond spuwen”.  Beschouw dit in het licht van Lev.20:22: 
 
“Onderhoudt dan al Mijn inzettingen en al Mijn rechten, en doet dezelve; opdat u dat land, 
waarheen Ik u brenge, om daarin te wonen, niet uitspuwe”. 
 
Lev.18:26-28 is een zeer vergelijkbare passage. 
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Op.3:17-18 klinkt als degenen die hun vertrouwen stellen op eigen schoonheid en rijkdom in 
plaats van dat ze op God vertrouwen, zoals Ez.16:35-39 zegt: 
 
“35 Daarom, o hoer, hoor des HEEREN woord. 36 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat uw vergif 
uitgestort is, en uw schaamte door uw hoererijen met uw boelen ontdekt is, en met al de 
drekgoden uwer gruwelen, en na het bloed uwer kinderen, dat gij hun gegeven hebt; 37 
Daarom, zie, Ik zal al uw boelen vergaderen, met dewelke gij vermengd zijt geweest, en allen, 
die gij liefgehad hebt, met allen, die gij gehaat hebt; en Ik zal hen van rondom vergaderen 
tegen u, en Ik zal voor hen uw naaktheid ontdekken, dat zij uw ganse naaktheid zien zullen. 
38 Daartoe zal Ik u naar de rechten der overspeelsters en der bloedvergietsters richten; en Ik 
zal u overgeven aan het bloed der grimmigheid en des ijvers. 39 En Ik zal u in hun hand 
overgeven, en zij zullen uw verwelfsel afbreken, en uw hoge plaatsen omwerpen, en uw 
klederen u uittrekken, en uw sierlijke juwelen nemen, en u naakt en bloot laten”. 
 
Aan de andere kant zegt Jes.61:10: 
 
“Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij 
bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; 
gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met 
haar gereedschap”. 
 
Gedenk hetgeen we hebben gezegd toen we Sardis hebben doorgenomen, alwaar we 
hebben gezegd hoe onjuist het is om hedendaagse gelovigen “blind” of “naakt” te noemen.  
 
Het thema van de dwaze rijken die op hun eigen rijkdom vertrouwen wordt ook in de 
Psalmen gevonden, Psalm 52:6-8: 
 
“6 En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende: 7 
Ziet den man, die God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns 
rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen. 8 Maar ik zal zijn als een groene 
olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwiglijk en altoos. 
 
Dit wordt ook gevonden in Jacobus 5:1-3, waar wordt gezegd: 
 
“1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. 2 Uw 
rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; 3 Uw goud en zilver 
is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij 
hebt schatten vergaderd in de laatste dagen”. 
 
We zien een zeer interessante verbinding in Op.3:20, waar gezegd wordt: 
 
“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, 
Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”. 
 
Jacobus noemt eveneens dat Jezus Christus bij de deur staat. Jac.5:8-9 zegt: 
 
“8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt. 
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9 Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter 
staat voor de deur”. 
 
Maar Luk.12:35-38 klinkt als Op.3:20 wanneer Jezus Christus zegt: 
 
“35 Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. 36 En zijt gij den mensen 
gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij 
komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. 37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de 
heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal 
hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. 38 En zo hij komt in de tweede nacht 
wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten”. 
 
Merk op dat in beide voorvallen Christus op de deur klopt en de dienaren doen open. En in 
beide voorvallen hebben ze, nadat Hij is binnengekomen, maaltijd met Hem. 
 
Niet iedereen is blij met de komst van de Heer. Merk het contrast op tussen degenen die 
“veroordeeld” zijn, in Jac.5:9, met degenen die “zalig” zijn in Luk.12:38. 
 
Het is, in Op.3, niet de eerste keer dat de naam “Laodicéa” voorkomt in de Schrift. Even ten 
zuidoosten van de stad Laodicea, waarschijnlijk binnen tien mijlen, was de gemeente van 
Kolosse, aan wie Paulus de brief aan de Kolossenzen schreef in ongeveer 63 na Christus. In 
die brief maakt Paulus melding van de gemeente te Laodicéa, Kol.2:1-3: 
 
“1 Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te Laodicea 
zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; 2 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; 3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn”. 
 
Ook in Kol.4:13-16 zegt Paulus: 
 
“13 Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea 
zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn. 14 U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en 
Demas. 15 Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn 
huis is. 16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de 
gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea 
geschreven is”. 
 
Paulus lijkt, op gelijke voet, te verwijzen naar Kolosse en Laodicéa. Dat zou betekenen dat ze, 
betreffende de kennis en de geestelijke conditie, op hetzelfde nivo zaten. Het is belangrijk 
dat we ons herinneren dat Paulus geen vast voedsel geeft aan degenen die dat nog niet 
kunnen verdragen (1Kor.3:1-4). Maar aan deze twee gemeenten wordt gezegd dat ze 
elkanders brieven zouden lezen.  De brief aan de Kolossenzen is rijk aan verborgenheden, 
kennis en de diepere dingen van God, zoals in Kol.1:9-10 en Kol.1:25-27 die straks genoemd 
zullen worden. Aldus waren de Laodicénzen geen baby’s in Christus welke vleselijk zijn en 
met melk gevoed moeten worden, maar ze waren volwassen en geestelijke gelovigen. De 
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brief aan de Kolossenzen, die ook gelezen moest worden door de Laodicénzen, is in schril 
contrast met de brief aan de Laodicénzen die worden genoemd in het boek Openbaring. 
 
Paulus schreef, in Kol.1:9-10: 
 
“9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle 
behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”. 
 
Dan zegt hij in Kol.1:25-27: 
 
“25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, 
om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest 
van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan 
wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer 
verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid”. 
Opmerking van de vertaler: De King James Bijbel heeft in plaats van “Christus onder u”: “Christus in u”.  

 
Dit is waarlijk geen babyvoeding en ook niet iets dat je geeft te lezen aan een gemeente die 
“blind” wordt genoemd. 
 
Kijk naar enige andere zaken welke Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen, waarvan 
hij zei dat ook de Laodicénzen die moesten lezen. We zien dat Paulus zeer verheugd is over 
hun standvastigheid van hun geloof in Christus (Kol.2:5). Hij vertelde hen, in Kol.2:11: 
 
“In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt…..….”. 
 
Ook vertelde hij hen, in Kol.2:13: 
 
“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend 
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende”. 
 
Zou ook maar iemand deze brief laten lezen aan een gemeente waarvan Jezus Christus op 
het punt stond om hen uit Zijn mond uit te spuwen? Of, andersom, zou ook maar iemand 
Op.3:14-22 voorlezen aan een getrouwe en geestelijke groep van volwassen christenen als 
de Kolossenzen? Natuurlijk niet! De Laodicénzen van het boek Openbaring zijn niet dezelfde 
gemeente als de uit hoofdzakelijk Heidenen bestaande gemeente waaraan Paulus schreef. 
Het was Johannes, de apostel der besnijdenis, die schreef aan de zeven gemeenten 
bestaande uit alleen Joden.  
 
Aan hem die overwint. 
 
In hoofdstuk 2 en 3 van het boek Openbaring  lezen we zeven keer de uitdrukking: “die 
overwint”. Laat ons daar nu naar kijken. 
 
Aan de gemeente te Efeze, Op.2:7, zegt Hij: 
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“…………….Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het 
midden van het paradijs Gods is”. 
 
De boom des levens wordt voor de eerste keer genoemd in Gen.2:9, deze was in het midden 
van de hof van Eden. Nadat Adam had gezondigd zegt Gen.3:22-24: 
 
“22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed 
en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, 
en ete, en leve in eeuwigheid. 23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om 
den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. 24 En Hij dreef den mens uit; en stelde 
cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat 
zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens”. 
 
Aldus weten we dat het eten van de boom des levens gelijk staat met het ontvangen van het 
eeuwige leven.  
 
In Op.22:2 hebben we de volgende omschrijving van de boom des levens: 
 
“In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des 
levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de 
bladeren des booms waren tot genezing der heidenen”. 
 
Dan lezen we in Op.22:14: 
 
“Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij 
door de poorten mogen ingaan in de stad (het nieuwe Jeruzalem)”. 
 
Dit is in contrast met de leer van Paulus. Degenen die het evangelie der genade kennen, dat 
is geopenbaard aan onze apostel Paulus, weten dat in de huidige bedeling der genade er 
alleen redding is door geloof alleen. Werken spelen geen rol in de redding. Zie Ef.2:8-9: 
 
“8 Want uit genade zijt gij zalig (gered) geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is 
Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”. 
 
Kanttekening: De zinsnede: “die Zijn geboden doen”, in Op.22:14 is de juiste vertaling van 
zowel “1550 Stephanus  Griekse tekst” en de “1991 Byzantijnse Griekse meerderheid tekst”.  
Sommige moderne Bijbel vertalingen, genomen uit de Westcott Hort Griekse tekst, vertalen 
deze uitdrukking met “hun kleren wassen”.  
 
Voortgaande met de overwinnaars: Jezus Christus zegt tot de gemeente te Smyrna. Op.2:11: 
 
“……………………….Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden”. 
 
De eerste dood is slechts de dood van iemand zijn vergankelijke, fysieke lichaam. Het niet 
beschadigd worden door de tweede dood betekent het hebben van het eeuwige leven. 
 
Tot de gemeente te Pérgamus zegt Hij, Op.2:17: 
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“………………………….Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, 
en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam 
geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt”. 
 
Tot de gemeente te Thyatire zegt Hij, Op.2:26-28: 
 
“26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven 
over de heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als 
pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. 28 En 
Ik zal hem de morgenster geven”. 
 
Tot de gemeente te Sardis zegt Hij, Op.3:5: 
 
“Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 
engelen”. 
 
Tot de gemeente te Filadelfia zegt Hij, Op.3:12: 
 
“Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer 
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns 
Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn 
nieuwen Naam”. 
 
Tot de gemeente te Laodicéa zegt Hij, Op.3:21: 
 
“Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, 
en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon”. 
 
Het is duidelijk dat degenen die overwinnen het eeuwige leven hebben.  Ik ben er zeker van 
dat dit een goede deal lijkt voor degenen die onder de wet van Mozes waren, en het lijkt op 
een goede deal voor hen die hun positie in Christus niet begrijpen. Maar worden wij 
verondersteld om gelukkig te zijn als ons wordt verteld dat we de eerste werken moeten 
doen om te kunnen eten van de boom des levens? Zeer zeker niet! Wat zou dat een 
teleurstelling zijn!  Tenslotte is ons alreeds gezegd dat we “levend” zijn gemaakt, Kol.2:13: 
 
“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend 
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende”. 
 
God heeft, Kol.1:13: 
 
“….. ons getrokken uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den 
Zoon Zijner liefde”. 
 
En, Ef.1:3: 
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“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus”. 
 
Onze redding is alleen door geloof en onze werken verdienen een hemelse beloning maar 
maken geen deel uit van onze redding. 
 
Waarom zou onze Heere Jezus Christus ons zeggen dat, als we overwinnen, met Hem 
kunnen zitten in Zijn troon? We zijn alreeds met Hem gezet in de hemel, Ef.2:6 zegt hier 
over: 
 
“En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus”. 
 
We mogen niet vergeten dat het gehele boek Openbaring geschreven is aan de zeven 
gemeenten, dus niet alleen de hoofdstukken 2 en 3. We zien dat duidelijk in het laatste 
hoofdstuk, Op.22:16: 
 
“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de 
Gemeenten………..”. 
 
We zien eveneens de overwinnaars, waarvan collectief wordt gesproken in Op.21:1-7, dat als 
volgt begint in Op.21:1: 
 
“En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer”. 
 
Het feit dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou maken was reeds voorzegd in 
het Oude Testament toen God aan Israël vertelde, in Jes. 66:22: 
 
“Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan”. 
 
Zie eveneens 2Petrus 3:10 en 13. 
 
Voortgaande zien we dat Op.21:2-7 zegt: 
 
“2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een grote stem 
uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal 
meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik 
maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
getrouw. 6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 
Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 7 Die 
overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”. 
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CONCLUSIE. 
 
In mijn speurwerk voor dit artikel heb ik de argumenten onderzocht van vele voorstanders  
van de datering van 96 na Christus. Uitgezonderd de enige verklaring van Irenaeus heb ik 
geen bewijs gevonden  voor de late datering die het noemen waart zou zijn, ook geen enkel 
ander geluid en ook geen enkele bevestiging van het verslag van Irenaeus binnen de eerste 
200 jaar na de vernietiging van Jeruzalem. Eeuwen na de vernietiging van Jeruzalem waren 
er enkele schrijvers, in de vierde en vijfde eeuw, die het verslag van Irenaeus klakkeloos 
herhaalden, zonder zich af te vragen of dat verslag wel juist was. Deze mannen zijn zeer 
zeker geen onafhankelijke bronnen en hun acceptatie van het verslag van Irenaeus kan niet 
met recht worden beschouwd als een bewijs. Van hen, waarmee Paulus redeneerde te 
Berea, in Hand.17:11, wordt gezegd: 
 
“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle 
toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. 
 
Eveneens moeten ook wij niet vertrouwen op het woord van iemand zonder het juiste 
bewijs, en wel speciaal als die ene man, Irenaeus, toegeeft dat hij zijn informatie uit de 
tweede hand heeft. Het externe bewijs om het boek Openbaring te dateren rond 96 na 
Christus is veel te zwak om enige invloed te hebben, laat staan de boventoon voeren over 
iemand zijn theologisch perspectief op het boek Openbaring.  
We hebben Schriftuurlijk bewijs gezien uit Hebreeën en de eerste brief van Petrus en 
historisch bewijs van Josephus die de theorie ondersteunt dat de zeven gemeenten van 
Openbaring bestonden uit Joden die in Jezus Christus geloofden, deze waren midden jaren 
60 verstrooid vanuit Judea naar Azië. Deze Joden waren geen inwoners van Azië die de leer 
der verborgenheid hadden ontvangen welke de apostel Paulus, voor de huidige bedeling, 
presenteerde aan de uit hoofdzakelijk Heidenen bestaande gemeenten. De genoemde Joden 
waren, tussen 60 en 70 na Christus, onder grote vervolging en ontbering verstrooid in Azië 
en de omliggende gebieden van het land Israël.  Aldus kwam de leerstellige achtergrond van 
deze gemeenten niet van Paulus, maar van de twaalf apostelen der besnijdenis, van hun 
hoofdkwartier te Jeruzalem. 
 
Het recht snijden van het Woord is het doel van dit artikel, en dat is een onmisbare sleutel 
om de Bijbel goed te begrijpen. De overvloed van schriftuurlijk bewijs, gedetailleerd in de 
derde sectie, maakt het zeer duidelijk dat Openbaring leer is voor Israël, geschreven door 
een apostel der besnijdenis,  aan Joden die in Jezus Christus geloofden, voor directe 
toepassing in de bedeling van het profetische “koninkrijk”. Met de vernietiging van 
Jeruzalem en de tempel heeft God die bedeling,  in 70 na Christus, opgeschort, om te 
worden hervat in de toekomstige verdrukking. Het gehele boek Openbaring, inclusief de 
hoofdstukken 1-3, is diep geworteld in de profetie van het Oude Testament. Het is leerstellig 
in lijn met de brieven van Petrus, Jacobus, Johannes en Judas, deze allen waren apostelen 
der besnijdenis, zo ook de boeken van Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Hebreeën, en het 
Oude Testament. De bedeling der genade, waarin wij nu leven, wordt geopenbaard in 
Romeinen tot en met Filémon, dat zijn brieven van onze apostel Paulus aan de Heidenen, 
waarbij het boek Handelingen een overgangsboek is tussen de beide bedelingen. 
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-8: De verdrukking: de zeventigste week van Israël. 
 
Dit artikel is in de volgende secties verdeeld: 
 
--Introductie. 
--Vervulling van aloude profetieën: De verstrooiïng en het wederom verzamelen van Israël. 
--Vervulling van aloude profetieën: de dag des HEEREN. 
--Inzicht in het raamwerk van de Verdrukking. 
--De eerste zes zegels. 
--Het verzegelen van de 144.000 en het zevende zegel. 
--De eerste zes bazuinen. 
--Het Midden van de Verdrukking. 
--De zevende bazuin. 
--De toorn van Satan over het overblijfsel van Israël. 
--Het koninkrijk van de Antichrist. 
--De zeven schalen van de toorn van God. 
--De vrouw en het beest en de val van Babylon. 
--De slag van Armageddon. 
--De oordelen. 
--Het Koninkrijk. 
 
 

Introductie. 
 
In dit artikel willen we de toekomstige zevenjarige periode van de verdrukking bestuderen. 
Als men voor het eerst over de Bijbel leert kunnen velen de indruk krijgen dat de verdrukking 
alleen wordt besproken in het boek Openbaring. Maar als we het Woord van God dieper 
onderzoeken komen we er achter dat de informatie, aangaande de verdrukking, verspreid is 
over de gehele Bijbel.  De boeken van de Oud Testamentische profeten staan er vol van, 
inclusief Jesaja, Ezechiël, Daniël, Joël, Zefanja, Zacharia, en vele anderen. Ook Jezus Christus 
sprak er over in Zijn aardse bediening. Petrus sprak er over in het begin van het boek 
Handelingen, en Paulus schreef er over in zijn beide brieven aan de Thessalonicenzen. In 
feite is er buiten het boek Openbaring meer over de verdrukking geschreven dan in het boek 
Openbaring zelf. 
 
Vanwege het ogenschijnlijk onuitputtelijk aantal passages in de Schrift die over deze zeven 
jarige periode gaan is er nog veel meer over deze periode te zeggen dan hetgeen hier wordt 
gepresenteerd. Zolang onze Heer nog niet is gekomen voeg ik van tijd tot tijd meer details en 
geschriften toe om vollediger te laten zien wat het Woord ons verteld over de verdrukking. 
 
Het artikel: “Vier visies op de eindtijd profetie” legt uit hoe de “opname” van alle ware 
christenen plaats zal vinden voordat de zevenjarige verdrukking begint en daarom is de 
“opname” geen onderdeel van de verdrukking. De verdrukking is geprofeteerd aan het volk 
Israël door de Oud Testamentische profeten en door Jezus Christus tijdens Zijn aardse 
bediening en door de apostel Johannes in het boek Openbaring. In tegenstelling tot de 
verdrukking was de “opname” van de gemeente een verborgenheid en dat was niet aan het 
volk Israël geopenbaard, de verborgenheid is geopenbaard aan de uit hoofdzaak Heidenen 
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bestaande gemeente. De leer van de “opname” is voor de bedeling der genade, niet voor de 
bedeling der wet. Het is de “zalige hoop” (Titus 2:13) van de gemeente, niet voor de natie 
Israël, welker hoop uitgaat naar het duizendjarig vrederijk, waarin de Messias regeert en 
waarin zij een speciale plaats hebben boven alle andere naties. De “opname” wordt alleen 
aan de gemeente, als Lichaam van Christus, geleerd door de apostel Paulus. Voor een 
gedetailleerde uitleg van het belangrijke verschil tussen WET en GENADE en tussen Israël en 
de gemeente, zie: “Israëls Koninkrijks Evangelie en ons Genade Evangelie”.  We moeten deze 
twee programma’s duidelijk  gescheiden houden in onze geest als we tenminste het 
Woord van God goed willen begrijpen. Ofschoon de “opname” kort genoemd kan worden in 
dit artikel, zullen we ons concentreren op de verdrukking zelf en niet op de daaraan 
voorafgaande “opname”. Het Oude Testament, Matth.24-25, en Openbaring zijn gericht aan 
de natie Israël en niet aan de gemeente, daarom openbaren Matth.24 en 25 en Openbaring 
een groot deel van de verdrukking, maar helemaal niets over de “opname”. Lezers die zich 
de rol van de zeven gemeenten, genoemd in Op.2 en 3, afvragen, kunnen het artikel: “De 
zeven gemeenten van Openbaring” bestuderen. We beginnen nu onze studie van de 
angstaanjagende zevenjarige periode van verdrukking.  
 
 

Vervulling van aloude profetieën: De verstrooiïng en het wederom 
verzamelen van Israël. 
 
Teneinde de verdrukking te kunnen begrijpen kijken we er eerst hoe het past in het totale 
verhaal van de Bijbel. In het Oude Testament  voorzegde God dat Hij het volk Israël uit hun 
land zou verwijderen dat Hij aan hun had gegeven, Hij zou ze verstrooien onder alle volken 
alwaar ze ten zeerste vervolgd zouden worden. Deut.28:63-67 zegt: 
 
“63 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en 
u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u 
verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om dat te 
erven. 64 En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot 
aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend 
hebt, noch uw vaders, hout en steen. 65 Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en 
uw voetzool zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart geven, en 
bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel. 66 En uw leven zal tegenover u hangen; en gij 
zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn. 67 Des morgens zult gij 
zeggen: Och, dat het avond ware; en des avonds zult gij zeggen: Och, dat het morgen ware; 
vermits den schrik uws harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uwer 
ogen, dat gij zien zult”. 
 
Duizenden jaren geschiedenis hebben bewezen dat het voorgaande waar is. Ongeveer zes 
miljoen Joden werden in Duitsland door de Nazi’s vermoord. Hoe erg dat ook was, het is 
slechts een deel van de vervolgingen die de Joden, van land tot land, hebben ondervonden 
door de eeuwen heen. Vele malen zijn ze van het ene land naar het andere land verdreven. 
Maar God heeft eveneens gezegd dat Hij ze op een bepaalde dag terug zou brengen naar het 
land Israël.  
 
Deuteronomium 30:1-3 zegt: 
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“1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen 
of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle 
volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; 2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, 
uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw 
kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 3 En de HEERE, uw God, zal uw 
gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, 
waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had”. 
 
In 1948 werd Israël voor de eerste keer, sinds Nebucadnezar, de koning van Babylon, die 
hun meer dan 2500 jaar geleden had overwonnen,  een onafhankelijke natie. 
Sinds die tijd zijn miljoenen Israëlieten terug gekeerd naar het land Israël. Maar er zijn nog 
steeds grote aantallen Israëlieten in andere landen, voor het merendeel in Rusland en de 
Verenigde Staten. 
 
Vele andere passages in de Bijbel profeteren ook de verstrooiïng en bijéénvergadering van 
Israël. Hosea 3:4-5 zegt: 
 
“4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, 
en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. 5 Daarna zullen zich 
de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij 
zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen”. 
 
Jeremia 16:14-15 zegt: 
 
“14 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: 
Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd! 15 
Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels heeft opgevoerd uit het land 
van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen 
wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb”. 
 
Zie ook Amos 9:9: 
 
“Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de heidenen schudden, gelijk als 
zaad geschud wordt in een zeef; en niet één steentje zal er ter aarde vallen”. 
 
Jesaja 11:11-12: 
 
“11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand 
aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal 
zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van 
Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. 12 En Hij zal een banier oprichten onder 
de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda 
vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks”. 
 
Ezechiël 34:12-13: 
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“12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide 
schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, 
waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid. 13 En Ik zal ze uitvoeren 
van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land; en Ik zal ze 
weiden op de bergen Israels, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands”. 
 
Het onderwerp van de profetie van Ezechiël, over de dorre beenderen, is dat God Israël 
terug laat keren naar hun land. Ez.37:1-2 zegt: 
 
“1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij 
neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. 2 En Hij deed mij bij dezelve 
voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der vallei; en ziet, zij 
waren zeer dor”. 
 
In Ez.27:5-8 vervolgt het gezicht door de opstanding van de beenderen te laten zien met een 
compleet lichaam, maar nog geen leven. 
 
“5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij 
zult levend worden. 6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een 
huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat 
Ik de HEERE ben. 7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik 
profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. 8 En ik 
zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid 
boven over dezelve, maar er was geen geest in hen”. 
 
Deze conditie kan een verwijzing zijn naar de wijze waarop Israël naar het land wordt 
teruggebracht, maar voor een bepaalde tijd zijn ze zonder de inwoning van de Heilige Geest. 
 
Maar ze ontvangen hun geest in Ez.37:9-10: 
 
“9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: 
Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, 
opdat zij levend worden. 10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de 
geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir”. 
 
Ez.37:11-14 zegt ons hoe God op een bepaalde dag het volk Israël terug zal brengen naar 
hun land. 
 
“11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij 
zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. 
12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, 
en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land 
Israels. 13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als 
Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk! 14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, 
en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit 
gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE”. 
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Merk op dat het verdrijven van Israël uit hun land wordt vergeleken met het uitdrogen van 
hun beenderen. Maar in schril contrast hiermee wordt het terugkeren van Israël naar hun 
land vergeleken met het uit hun graven komen.  

 
Vervulling van aloude profetieën: de dag des HEEREN. 
 
Er zijn maar weinig onderwerpen waarover meer wordt gesproken, in de verschillende 
boeken van het Oude Testament, dan over de dag des HEEREN. Hier volgen slechts een 
aantal passages die de dag des HEEREN beschrijven, Zefanja 1:14-15 zegt: 
 
“14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag 
des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. 15 Die dag zal een dag der 
verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en 
verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke 
donkerheid”. 
 
Het maakt niet uit hoe vaak ik deze en andere verzen lees  nog steeds ben ik uit het veld 
geslagen hoe duchtig de dag des HEEREN zal zijn. Ik ben zo dankbaar dat wij, die het 
evangelie geloven, dat Jezus Christus stierf voor onze zonden en op is gestaan uit de dood, 
met de Heer in de hemel zullen zijn ten tijde van de verdrukking. Het is dan ook gemakkelijk 
te begrijpen waarom de “opname” de “zalige hoop” van de gemeente wordt genoemd in 
Titus 2:13. 
 
Jesaja 13:6 zegt: 
 
“Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den 
Almachtige”. 
  
En dat gaat verder naar Jes.13:9: 
 
“………, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land 
te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen”. 
 
Joél 2:11 zegt: 
 
“En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is 
machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal 
hem verdragen?”. 
 
Het is belangrijk om er op bedacht te zijn dat de Statenvertaling de naam van God 
“Jehovah”, vertaalt als “HEERE” dus alles in hoofdletters.  Dus steeds als u leest:  “de dag des 
HEEREN”  dan is dat “de dag van Jehovah”. 
 
Jeremia 30:5-7 zegt: 
 
“5 Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. 
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6 Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens iegelijken mans 
handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in 
bleekheid? 7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een 
tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden”. 
 
Hier zien we dus dat de dag des HEEREN een tijd van grote benauwdheid is voor Jacob, de 
natie Israël. Zacharia 13:8-9 openbaart in feite dat slechts een derde van de natie Israël deze 
tijd van benauwdheid zal overleven. 
 
“8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen 
uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik 
zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik 
zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het 
verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God”. 
 
Ook zal de verdrukking wereldwijd zijn en niet alleen voor Israël. Het zal eveneens komen 
over alle naties, Heidenen (dat zijn de mensen die geen deel uitmaken van het volk Israël), 
over de gehele wereld. Hieronder volgen een aantal verzen die dat duidelijk maken.  
Obadja 1:15: 
 
“Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u 
gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren”. 
 
Ezechiël 30:3: 
 
“Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen 
tijd zijn”. 
 
Zacharia 12:9: 
 
“En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen 
Jeruzalem aankomen”. 
 
Jesaja 34:1-2: 
 
“1 Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! luistert toe; de aarde hore, en haar 
volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. 2 Want de verbolgenheid des HEEREN is 
over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir; Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze 
ter slachting overgegeven”. 
 
We weten dat dit de dag des HEEREN beschrijft want enige verzen verderop, in Jes.34:8, 
wordt gezegd: 
 
“Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions 
(Jeruzalem) twistzaak”. 
 
Zacharia 14:2-3: 
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“2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal 
ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de 
helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet 
uitgeroeid worden. 3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk 
ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds”. 
 
Jeremia 25:29-33: 
 
“29 Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij 
enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik 
roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen. 30 Gij zult 
dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit 
de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen 
over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen tegen 
alle inwoners der aarde. 31 Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de 
HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen 
heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE. 32 Zo zegt de HEERE der 
heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot volk, en een groot onweder zal er 
verwekt worden van de zijden der aarde. 33 En de verslagenen des HEEREN zullen te dien 
dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet 
beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij 
zijn”. 
 
Micha 5:15: 
 
“En Ik zal in toorn en in grimmigheid wrake doen aan de heidenen, die niet horen”. 
 
Zefanja 3:8: 
 
“Daarom verwacht Mij, spreekt de HEERE, ten dage als Ik Mij opmake tot den roof; want 
Mijn oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen 
Mijn gramschap, de ganse hittigheid Mijns toorns uit te storten, want dit ganse land zal 
door het vuur van Mijn ijver verteerd worden”. 
Opmerking van de vertaler: De King James Bijbel zegt “de gehele aarde” in plaats van “dit ganse land”. 

 
En zo zien we dat, al is ook de focus, van de verdrukking, op het volk Israël gericht, de toorn 
van God uitgestort zal worden op de gehele wereld ten tijde van de verdrukking. 
 
Jesaja 1:24-28 geeft een goed inzicht in het doel van de verdrukking. God zegt: 
 
“24 Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israels: O wee! Ik zal Mij 
troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden. 25 En Ik zal Mijn 
hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin 
wegnemen. 26 En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als 
in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd 
worden. 27 Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. 
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28 Maar er zal verbreking zijn der overtreders, en der zondaars te zamen; en die den HEERE 
verlaten, zullen omkomen”. 
 
Hier zien we dat God zich zal wreken over Zijn vijanden, het volk Israël zuiveren, hun weer 
rechters geeft, en de overtreders en zondaren verderven. Dit alles leidt naar een ander doel 
dat volgt in de eerste verzen van het volgende hoofdstuk. Dat doel is het oprichten van het 
koninkrijk van Jezus Christus. Jesaja 2:1-4 zegt: 
 
“1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 2 En het 
zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld 
zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot 
denzelven zullen alle heidenen toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: 
Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat 
Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet 
uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en 
bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot 
sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen 
oorlog meer leren”. 
 
 

Inzicht in het raamwerk van de Verdrukking. 
 
Voordat we tot in detail ingaan op de gebeurtenissen in de verdrukking is het goed om eerst 
het raamwerk van de verdrukking te leren, waarbij hoort: 
 
1)- De lengte van de verdrukking. 
 
2)-De gebeurtenissen aan het begin van de verdrukking.   
 
3)-De gebeurtenissen in het midden der verdrukking. 
 
4)- De gebeurtenissen aan het einde van de verdrukking. 
 
5)-Als we in de stappen 1 tot 4 het raamwerk hebben vastgesteld kunnen alle andere  
     gebeurtenissen in de juiste volgorde worden geplaatst aan de juiste kant van het 
     middelpunt van de verdrukking. 
 
De lengte:  In Daniël 9:24-27 openbaart God dat er een tijdsbestek van 70 weken zou zijn in 
welke bepaalde profetieën, aangaande de natie Israël, vervuld zouden worden. Het 
Hebreeuwse woord “shabuwa”, in Daniël 9 en vertaald als “week” in de Statenvertaling 
betekent: “een periode van zeven”. Shabuwa kan zeven dagen of zeven weken betekenen 
en dat is afhankelijk van de context. Meestal wordt shabuwa in de Schrift gebruikt om de 
lengte van een feest of een ander evenement te beschrijven dat blijkbaar slechts enkele 
dagen duurt. Maar soms betekent shabuwa duidelijk zeven jaren zoals in Gen.29:27-28. 
Nadat Lea, in plaats van Rachel, aan Jacob was gegeven als vrouw voor het dienen van Laban 
gedurende zeven jaren, vertelde Laban hem: 
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“27 Vervul de week (shabuwa) van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien 
gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. 28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week 
van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw”. 
 
Evenals in Gen.29 wordt shabuwa ook gebruikt in Daniël 9 en verwijst naar perioden van 
zeven jaar (geen dagen). Sommige Bijbelleraren verwijzen naar deze tijdperiode als 
“jaarweken”. Nadat de eerste 69 perioden van zeven jaar (weken) teneinde kwamen werd 
Jezus Christus gekruisigd. De zeventigste week moet nog komen en wordt voor het eerst 
genoemd als de zevenjarige verdrukking in Daniël 9:27. Later vertellen Op.11:2-3 en Op.13:5 
ons van de twee helften van de zeven jaar die ieder bestaat uit 42 maanden, met maanden 
van 30 dagen, en aldus een totaal van 1260 dagen in iedere helft van de zeven jaar.  
 
Het begin: De zeven jaren zullen beginnen als de Antichrist (de toekomstige leider van het 
herstelde Romeinse Rijk) een zevenjarig verbond, of verdrag, maakt met de natie Israël en 
vermoedelijk ook met sommige omliggende landen. Dit verdrag zal tot resultaat hebben dat 
Israël zich beschermd voelt en daardoor een tijdelijke, schijnbare, vrede ervaart. Zelfs zal 
Israël het recht hebben om te aanbidden en te offeren in de herstelde tempel op de 
Tempelberg.   
 
Het midden: 3 ½ jaar later, in het midden van de zevenjarige verdrukking, zal de Antichrist 
het verdrag met Israël verbreken. Hij zal de gruwel der verwoesting uitvoeren in de 
herbouwde tempel en de twee getuigen van God doden die tot dan 3 ½ jaar hebben 
geprofeteerd. Dan, na 3 ½ dag, zullen de getuigen worden opgewekt en opvaren naar de 
hemel, en de zevende bazuin zal klinken. Eveneens zal de Antichrist, in het midden van de 
periode van de verdrukking, een totale aanval ontketenen op het volk Israël.   
 
Het einde: Weer 3 ½ jaar later, aan het einde van de verdrukking,  zal Jezus Christus 
terugkeren naar de aarde en de goddelozen ombrengen in de strijd van Armageddon. Dan 
zal Hij alle naties oordelen en Zijn koninkrijk op aarde oprichten. Israël zal, gescheiden van 
de andere naties, afzonderlijk worden geoordeeld. Voor een beschrijving van Christus Zijn 
toekomstig koninkrijk op aarde: zie het artikel: “Het duizendjarig koninkrijk waarin Jezus 
Christus regeert”. 
 
Hier volgt een trapsgewijs overzicht van de volgorde van de gebeurtenissen van de 
verdrukking: De zevenjarige verdrukking zal beginnen met het openen van de eerste zes 
zegels die de vele plagen van Openbaring zes tot gevolg hebben. Dan zullen, in Openbaring 
7, de 144.000 jonge mannen, uit Israël, worden verzegeld. Dan zal het zevende zegel worden 
geopend en de eerste zes “bazuin” plagen zullen plaats vinden in Op.8 - 9. Vervolgens komt 
het midden van de zevenjarige verdrukking, dood en opstanding van de twee getuigen, en 
het geluid van de zevende bazuin in Op.11. In hoofdstuk 12, achtervolgt Satan het 
overblijfsel van Israël die de woestijn invluchten. Omdat hij gedwarsboomd wordt zal Satan 
aan het beest (de Antichrist), macht geven over alle naties, Vervolgens komen de vele grote 
plagen van de zeven schalen van de toorn Gods. Tenslotte zullen de legers van alle naties 
samenkomen in het land Israël voor de slag van Armageddon, en Jezus Christus zal van de 
hemel komen en hen vernietigen. Dan zal Hij de Satan binden en werpen in de bodemloze 
put voor duizend jaar en Zijn duizendjarig vrederijk oprichten op aarde.  
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Nu zullen we beginnen met een gedetailleerde studie van de chronologische volgorde van de 
gebeurtenissen in de tijd der verdrukking. 

 
De eerste zes zegels. 
 
De verdrukking wordt omschreven door Jezus Christus in Matth.24:4-31. Deze passage loopt  
zo ongeveer parallel met de gebeurtenissen omschreven in de hoofdstukken 6-19 in het 
boek Openbaring. Daarom zullen we regelmatig verwijzen naar deze twee gedeelten in de 
Schrift als we onze weg vervolgen door deze studie van de verdrukking. 
 
Toen Jezus Christus en Zijn discipelen de tempel verlieten begonnen enigen van de 
discipelen opmerkingen te maken over de grootsheid van het tempelgebouw. Maar Jezus 
antwoorde in Matth.24:2: 
 
“……………………….Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den 
anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden”. 
 
Nadat ze een korte afstand hadden gelopen over de Olijfberg kwamen enige van de 
discipelen privé tot Jezus. Markus 13:3 identificeert deze discipelen als Petrus, Jacobus, 
Johannes en Andreas. In Matth.24:3 vragen ze aan Jezus: 
 
“…………………………………………….Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken 
zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld (einde der eeuw)?”. 
 
Toen Jezus Christus hen antwoorde omschreef Hij niet alleen Zijn terugkomst naar de aarde. 
In plaats daarvan gaf Hij een opsomming van de gehele laatste zeven jaren (de verdrukking), 
vaak wordt hier naar verwezen als de redevoering op de Olijfberg. In dit artikel willen we het 
gedeelte onderzoeken van het verslag in Matth. 24:4-31.  
Mark.13:5-27 en Luk.21:8-28 vermelden dit gedeelte van het verslag eveneens en geven 
meer inzicht. 
 
De eerste paar verzen van de redvoering op de Olijfberg zijn een korte samenvatting van het 
openen van de zeven zegels in Openbaring hoofdstuk 6, dat is het begin van de verdrukking. 
Op.5:1-2 zegt: 
 
“1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van 
binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 2 En ik zag een sterken engel, 
uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open 
te breken?”. 
 
hier hebben we een rol met het schrijven erin. Het is opgerold en verzegeld. In de Bijbelse 
tijden was het gebruikelijk, voor juridische documenten, zoals aktes voor land, dat ze werden 
verzegeld met een druppel “was” van een brandende kaars, deze was werd hard en hield de 
rol gesloten. Niemand kon op een legale wijze de rol openen, dat kon alleen door iemand 
worden gedaan die daartoe wettelijk gemachtigd was. Er is een voorbeeld in Jer.32:6-14 dat 
vertelt hoe het bewijs van de aankoop van grond werd beschreven in een rol, dan werd 
verzegeld en in een pot van klei werd geplaatst om het lange tijd veilig te bewaren. 
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De wet voor het lossen van land staat in Leviticus 25:23-25 waar God uitlegt hoe land, dat 
verkocht was, gelost kon worden door een bloedverwant ( een naast familielid).  
 
“23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij 
vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt. 24 Daarom zult gij, in het ganse land uwer bezitting, 
lossing voor het land toelaten. 25 Wanneer uw broeder zal verarmd zijn, en iets van zijn 
bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, komen, en zal het 
verkochte zijns broeders lossen”. 
 
Dit heeft tot gevolg dat het land, voor de lange termijn, binnen de familie kon worden 
gehouden. 
 
In Lev.25:47-49 maakte God eveneens duidelijk hoe mensen, die zichzelf hadden verkocht 
als slaaf, gelost konden worden door een bloedverwant: 
 
“47 En wanneer de hand eens vreemdelings en bijwoners, die bij u is, wat bekomen zal 
hebben, en uw broeder, die bij hem is, verarmd zal zijn, dat hij zich aan den vreemdeling, den 
bijwoner, die bij u is, of aan den stam van het geslacht des vreemdelings zal verkocht hebben; 
48 Nadat hij zich zal verkocht hebben, zal er lossing voor hem zijn; een van zijn broeders zal 
hem lossen; 49 Of zijn oom, of de zoon zijns ooms, zal hem lossen, of die uit de naasten zijns 
vleses van zijn geslacht is, zal hem lossen; of heeft zijn hand wat bekomen, dat hij zichzelven 
losse”. 
 
Het verslag van één geval van het lossen van land staat in het boek van Ruth. In dat verslag 
loste Boaz het land van zijn overleden bloedverwant Elimelech, maar slechts na een nog 
nadere bloedverwant van Elimelech (Ruth 3:12-13) die niet in staat was om het land te 
lossen (Ruth 4:6). Om in staat te zijn de rol te openen om het land of de persoon te lossen  
moet iemand een nabije bloedverwant zijn en moet hij willen en in staat zijn om de vereiste 
prijs te betalen. Dit is ten zeerste vergelijkbaar met hetgeen we zien in Op.5:3-4: 
 
“3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, 
noch hetzelve in zien. 4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek 
te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien”. 
 
Er is niemand op aarde die in staat is om een mens te verlossen, noch de aarde zelf voor de 
mensheid. 
 
Maar, zoals we zien in het geval van Boaz, moest een andere nabije bloedverwant, die wel in 
staat was om te lossen, verschijnen om de rol te openen. Op.5:5 zegt: 
 
“En één van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van 
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen 
open te breken”. 
 
Door dit te zeggen verwijst de ouderling naar het Lam, Jezus Christus. En de toeschouwers 
prijzen het Lam in Op.5:9, zeggende: 
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“En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen 
te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 
en taal, en volk, en natie”.  
 
Dit laat ons zien dat het gestorte bloed van Jezus Christus de koopprijs is waardoor wij zijn 
verlost. We weten dat eveneens vanuit Hand.20:28 waarin wordt verwezen naar: 
 
“……………………………………….de Gemeente Gods……….. welke Hij verkregen heeft door Zijn 
eigen bloed”. 
 
Dit komt overeen met wat Paulus schrijft in Ef.1:13-14, dat christenen: 
 
“………………………………….zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 14 Die 
het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. 
 
Eveneens Ef.4:30 waar wordt gezegd: 
 
“En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing”. 
 
In de hoofdstukken 5 en 6 van Openbaring neemt het Lam, Jezus Christus, de rol van de 
“bloedverwant verlosser” zoals omschreven in Leviticus 25.  Hij opent de boekrol om Zijn 
heiligen te verlossen en het land dat ze zullen erven. De boekrol is het wettelijk document 
voor het verlossen van de heiligen en van de aarde, en Jezus Christus gaat het zegel voor 
zegel openen.   
 
Matth.24:4-5: 
 
“4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 5 Want velen 
zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden”. 
 
De zegels in hoofdstuk 6 van Openbaring beginnen met de verzen 1-2 door zo’n valse 
christus te omschrijven. 
 
“En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had (het eerste zegel), en ik hoorde 
een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2 En ik zag, en 
ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij 
ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!”. 
 
Hier hebben we de verschijning van de Antichrist, hetgeen zal gebeuren enige tijd na de 
opname van de gemeente zoals besproken is in het artikel: “Vier visies op de eindtijd 
profetie”. Het woord “antichrist” is een uitdrukking die alleen wordt gebruikt in 1 en 2 
Johannes. Het is een samengesteld woord dat begint met het Griekse woord “anti” en 
betekent  “in plaats van”.  Deze bedrieger zal dus trachten om de plaats van Christus in te 
nemen om aanbeden te worden (Op.13:8) in plaats van dat Christus wordt aanbeden. Daniël 
11:36 zegt: 
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“……………hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God,………….”. 
  
We weten dat de berijder  van dat witte paard de Antichrist vertegenwoordigt en dat om 
vele redenen: 
1)- Hij verschijnt op een wit paard, zo verpersoonlijkt hij Christus Die later, in Op.19:11, zal 
      verschijnen op een wit paard.  
2)-Hij draagt een boog die zijn militaire macht symboliseert waarvan we weten dat de 
     Antichrist (ook bekend als “het Beest”) dat zal hebben. In Op.13:4 zal de gehele wereld 
     zeggen: “…………………………..Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?”. 
3)- Hem wordt een kroon gegeven. Dat geeft aan dat hij grote politieke macht zal hebben en 
      dat identificeert hem als “de prins die komen zal” van Dan.9:26 en als de “kleine 
      hoorn” van Dan.7:8. 
4)-Hij, de Antichrist, verschijnt aan het begin van de verdrukking en zal dan terstond voor 
     zeven jaren het verbond bekrachtigen (Dan.9:27).  
 
Verder gaande met de redevoering op de Olijfberg zegt Christus in Matth.24:6-7: 
 
“6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; 
want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal 
tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;……..”.  
 
De uitdrukking: “maar nog is het einde niet” gecombineerd met Matth.24:8: 
 
“Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten”. 
 
geeft aan dat dit niet het einde maar slechts het begin is van de verdrukking.  Hoe het ook 
zij, de uitdrukking: “maar nog is het einde niet” impliceert dat de oorlogen van zulk een grote 
intensiteit zullen zijn en dat men niet moet denken dat het reeds het einde van de eeuw is 
 
Deze passage komt overeen met het tweede zegel in Op.6:3-4, dat zegt: 
 
“3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! 
4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven 
den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot 
zwaard gegeven”. 
 
Aldus beginnen de oorlogen met het tweede zegel, zeer vroeg in het begin van de 
verdrukking.  
 
Ik geloof dat dit tweede zegel en de toekomstige aanval van Magog op Israël, in Ezechiël 38-
39, één en dezelfde zijn. Laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar deze opmerkelijke 
passage. In Ez.38:2-6 zegt God tot de profeet Ezechiël: 
 
“2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van 
Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem, 3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan 
u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal! 4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw 
kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die 
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altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die 
altemaal zwaarden handelen;  5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en 
helm voeren; 6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het 
noorden, en al zijn benden; vele volken met u”. 
 
Wie is Magog? Gen.10:1-2 geeft aan dat één van de kleinzonen van Noach, na de grote 
vloed, genaamd was Magog.  
 
“1 Dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen 
geboren na den vloed. 2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en 
Tubal, en Mesech, en Thiras”. 
 
Als dus de Bijbel verwijst naar een volk genaamd Magog dan betekent dat dat het 
nakomelingen zijn van Magog, de kleinzoon van Noach.  
 
Magog wordt, om vele redenen, verondersteld Rusland te zijn: 
1)-Ez.38:6 en 15, en Ez.39:2 maken kenbaar dat Magog gelegen is ver ten noorden van 
     Israël.  
2)-De Joodse historicus van de eerste eeuw, Flavius Josephus, schreef: “Die van het gestichte 
     Magog waren werden Magogieten genoemd, en door de Grieken werden ze Scythen 
     genoemd”.   (Antiquities of the Jews), 1.6.1).   
     De Scythen woonden hoofdzakelijk in het land ten noorden van de Zwarte Zee en het land 
     ten noorden, oosten, en westkant van de Kaspische Zee in wat nu het moderne Rusland is 
     en dat nu de vroegere Sovjet Republieken Kazakstan, Oekraïne, Georgia en Azerbeidzjan 
     zijn.   
3)-Tubal, de broeder van Magog, welke wordt genoemd in de eerder genoemde passage, 
     kan genoemd zijn naar de Tubol rivier, die naar het noordoosten van Kazakstan loopt, 
     naar Rusland, maar Tubal kan ook genoemd zijn naar de Russische stad Tobolsk dat aan 
     de Tubol rivier ligt. 
 
We zien in Ez.38:2-6 dat God Magog zal aanwakkeren om uit het noorden te komen om 
tegen Israël te strijden. Ze zullen niet alleen zijn, maar met een groot gezelschap van andere 
naties, inclusief Iran, Libië, Ethiopië, Soedan, en waarschijnlijk Turkije en enige andere 
landen uit het midden oosten.   
 
Ez.38:8 gaat verder met: 
 
“Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, 
dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen 
Israels, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal 
uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen”. 
 
Merk op dat deze profetie duidelijk bestemd is voor de eindtijd is als Israël vergaderd is uit 
de landen waar ze vervolging hebben ondergaan, en zullen leven, in wat zij dan geloven, een 
vredevolle situatie.  God heeft pas onlangs, in de afgelopen decennia,  Israël uit de volken 
terug gebracht.   
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Dan zegt God, in Ez.38:9-13, tot Magog: 
 
“9 Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn 
als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u. 10 Alzo 
zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw hart 
zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken, 11 En zult zeggen: Ik zal optrekken 
naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal 
wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben. 12 Om buit te buiten, en om roof te 
roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die nu bewoond zijn, en tegen 
een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in 
het midden des lands. 13 Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge 
leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, 
om roof te roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een 
groten buit te buiten?”. 
 
Dit zal een extreme en massale militaire aanval zijn. De aanvallende naties verwachten 
voordeel te halen uit de overmoedigheid van Israël, om hun rijkdommen te nemen. Let op 
het herhaald benadrukken hoe de woeste, onbewoonde, plaatsen van Israël weer bewoond 
zullen worden met Israëlieten die zijn teruggekeerd uit andere landen. 
 
Het volgende hoofdstuk vertelt het resultaat van genoemde strijd. In Ez.39:2-4, zegt God: 
 
“2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het 
noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israels. 3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand 
slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen Israels zult gij 
vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn;…………………………………………”.  
                                                  -------------------------------------------------- 
Van de vertaler: De King James vertaald vers 2 als volgt: 

“Ez.39:2: And I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to 
come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel: 
Hieruit volgt dat er een zesde deel van het leger van Magog overblijft! 

                                          -------------------------------------------  
Vers 6 voegt tot: 
 
“En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en 
zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben”. 
 
Het lijkt erop dat alles de aanvallers begunstigd, hun aantal, de militaire allianties, en het 
element van verrassing aangaande Israël. Maar desondanks zal God met vuur strijden voor 
Israël en zal allen van het aanvallende leger van Magog, op een zesde deel na, vernietigen. 
Het zal een overweldigende en totaal onverwachte nederlaag zijn voor hen. 
 
Sommigen hebben geleerd dat deze aanval door Magog in het midden, of aan het einde,  
van de verdrukking zal zijn, maar er zijn drie belangrijke redenen waarom ik geloof dat het 
aan het begin van de verdrukking zal gebeuren. 
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Ten eerste:  Paulus schreef in 1Thess.5:2-3: 
 
“2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in 
den nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een 
haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het 
geenszins ontvlieden”. 
 
De hier genoemde  “barensnood van een bevruchte vrouw” is “een beginsel der smarten” 
dat door Jezus wordt gezegd in Matth.24:8 aan het begin van de verdrukking. Het Griekse 
woord “odin”, dat is vertaald met “smarten” in Matth.24:8, wordt in het woordenboek van 
Strong gedefinieerd als : “de pijn bij de geboorte van een kind, barensnood, barensweeën”. 
Dat zelfde Griekse woord “odin” is in 1Thees.5:3 vertaald met “barensnood”.  
 
Merk eveneens op dat: 
 
“………wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar;  dan zal een haastig verderf 
hun overkomen,…………………..”. 
 
Ezechiël 38:8-9 profeteert: 
 
“8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij (Magog) komen in 
het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de 
bergen Israels, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal 
uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen. 9 Dan zult gij optrekken, gij zult 
aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te 
bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u”. 
 
Israël zal veilig wonen als Magog aanvalt, dat komt overeen met hetgeen Paulus zegt in 
1Thess.5:2-3, zie boven.  
 
Ezechiël 38:11-12 gaat verder met: 
 
“11 En zult zeggen (Magog): Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, 
die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren 
hebben. 12 Om buit te buiten, en om roof te roven; ………………………………………”. 
 
Dit overeenstemmen, tussen 1Thess.5, Ez.38 en Matth24, lijkt aan te geven dat de aanval 
van Magog, van Ez.38, gebeuren zal aan het begin van de zevenjarige verdrukking. 
 
De tweede reden waarom ik geloof dat de aanval van Magog aan het begin van de 
verdrukking plaats vindt is vanwege Op.6:4 waar wordt gezegd: 
 
“……………………..en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de 
aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven”. 
 
Vergelijk dat met Ez.38:21 waar wordt gezegd: 
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“Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het 
zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn”. 
 
Merk op dat in beide gevallen het zwaard door God wordt gegeven. In beide gevallen 
beginnen de mensen elkaar te doden. Tenslotte wordt in beide gevallen de vrede 
weggenomen. We weten dat dit het gevolg is van de invasie van Magog volgens Ez.38:8, 11 
en 14, deze teksten  verwijzen allemaal naar Israël dat in veiligheid woont. 
  
Ten derde, nadat Magog is verslagen zegt Ez.39:9-10: 
 
“En de inwoners der steden Israels zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de 
wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als 
van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren; 10 Zodat zij geen hout uit het 
veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur 
stoken;…………………………….”.   
 
Dit kan niet dezelfde aanval van Magog zijn als die beschreven is in Op.20:7-9. Die aanval 
wordt onmiddellijk gevolgd door het oordeel voor de grote witte troon, en er is bovendien 
geen tijd om de wapens te verbranden. Ook kan deze aanval van Magog niet de veldslag van 
Armageddon zijn die aan het einde der verdrukking plaats vindt. Omdat Israël op dat 
moment niet in veiligheid woont in hun niet ommuurde steden. Het lijkt er op dat deze 
aanval van Magog aan het begin van de verdrukking is en het zeven jaren vuur stoken van de 
wapens dezelfde zeven jaren van de verdrukking zijn.  
 
We gaan verder met Matth.24:7 alwaar we hebben: 
 
“……………………………………..en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen 
in verscheidene (diverse en wijd verspreide) plaatsen”. 
 
De hongersnoden behoren tot het derde zegel. Op.6:5-6 zegt: 
 
“5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En 
ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik 
hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een 
penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet”. 
 
Dit is de plaag van hongersnoden.  Het volume van een “maatje”  is, zo wordt algemeen 
aangenomen, zo ongeveer 250 gram en juist genoeg voor één persoon voor één dag. De prijs 
van een “penny” is voor heden ten dage niet veel, maar ten tijde dat deze passage werd 
geschreven was een denarius  (De Romeinse munt die hier is vertaald met “penny”) van veel 
grotere waarde, overeenkomend met een dagloon. Matth.20:2 spreekt bijvoorbeeld van een 
man die mensen nodig had om in zijn wijngaard te werken, en 
 
“…………..met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags,…………..”. 
 
Als dus een dagloon is vereist om een kleine hoeveelheid tarwe of gerst te kopen dan weten 
we dat deze hongersnood zeer zwaar is. 
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De pestilentiën van Matth.24:7 zullen resulteren in zowel schade aan gewassen die op hun 
beurt de dood veroorzaken. De combinatie van oorlogen, hongersnoden en pestilentiën en 
de wilde  beesten der aarde, zullen een vierde deel van de bewoners van de aarde doden, 25 
procent, als gevolg van het vierde zegel, dood en Hades. In het jaar 2001 was de 
wereldbevolking ongeveer 6 miljard en een vierde deel van de wereldbevolking is ongeveer 
1,5 miljard. Op.6:7-8 zegt: 
 
“7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die 
zeide: Kom en zie! 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de 
dood; en de hel (Hades) volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 
vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde 
beesten der aarde”. 
 
Moderne wetenschappers hebben studie gemaakt van mogelijke scenario’s  van 
kernoorlogen waarvan het resultaat zal zijn dat er een enorme hoeveelheid stof in de 
atmosfeer komt dat de zon gedurende vele maanden zou afzwakken. Deze reductie van het 
licht zou resulteren in slechte gewassen en het gevolg hiervan zal zijn massale honger, ziekte 
en dood. Natuurlijk kan God deze plagen ook op een andere manier bewerkstelligen, maar 
het nucleaire scenario zou leiden tot plagen van dezelfde grootte (oorlog, hongersnood en 
pestilentiën) en zou het gereedschap kunnen zijn dat God gaat gebruiken om de plagen van 
het tweede, derde en vierde zegel uit te voeren. De genoemde aardbevingen, in Matth.24:7, 
komen onder het zesde zegel voor in Op.6:12 en 14, waar we zo dadelijk aan toe zijn. 
 
Maar laat ons eerst eens kijken naar wat Matth.24:9 zegt: 
 
“Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij (Israëlieten) zult 
gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil”. 
 
Omdat de aardbevingen worden genoemd in vers 7, en het doden genoemd wordt in vers 9, 
zou men kunnen veronderstellen dat de aardbevingen het eerst plaats vinden. Maar het 
woord “alsdan” in vers 9 betekent “toen” en niet “daarna”.  Een belangrijke kruisverwijzing 
vinden we in Luk.21:12 die overeen komt met dit zelfde vers en zegt: “Maar voor dit 
alles……..”  in plaats van “toen”.  
 
Het gecombineerde effect van deze twee tijd indicatoren lijkt  aan te tonen dat ten minste 
een deel van het martelaarschap vroeg begint  en voortgaat tijdens de gebeurtenissen van 
de andere plagen van de andere zegels (oorlog, hongersnood, pestilentie, en aardbevingen).  
We zien het martelaarschap aldus vermeld voor de aardbevingen in Op.6. Matth.24:9 is het 
vijfde zegel van Openbaring.   
 
Op.6:9-11 beschrijft het vijfde zegel als volgt: 
 
“9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die 
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen 
met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij 
ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 11 En aan een iegelijk werden lange 
witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, 
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totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood 
zouden worden, gelijk als zij”. 
 
Laat ons nu naar het zesde zegel gaan. Zoals boven staat vermeld in Matth.24:7 zullen er 
“aardbevingen in verscheidene plaatsen” zijn. Luk.2:11, dat overeenkomt met Matth.24:7 in 
de redevoering op de Olijfberg, voegt toe aan hongersnoden, pestilentiën, en aardbevingen: 
 
“……………………………….er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel 
geschieden”.  
 
De Heere Jezus zegt hier niet alleen dat er erge dingen in de lucht zullen gebeuren.  Hij zegt 
dat er grote tekenen zullen zijn. Als moet blijken dat een gebeurtenis een teken is, moet 
vooraf gezegd worden dat het een teken zal zijn. Als de zon bijvoorbeeld groen wordt dan 
zou dat niet een teken zijn omdat het nimmer was voorzegd, ook is er geen enkele profetie 
die daarnaar verwijst. Maar als de maan bloedrood zou worden dan zou dat wel een teken 
zijn omdat dat is voorzegd in een Bijbelse profetie (Joël 2:31), en er werd een speciale 
betekenis aan gegeven. Het zal vooraf gaan aan de dag van Jehovah, hetwelks is “de dag des 
HEEREN”. 
 
In het voorzeggen van de aardbevingen en grote tekenen van de hemel, in Matth24:7 en 
Luk.21:11, verwijst Jezus Christus naar het zesde zegel in Op.6:12-17, waar staat: 
 
“12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; 
en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 13 En de sterren des 
hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een 
groten wind geschud wordt. 14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold 
wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. 15 En de koningen der 
aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle 
dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der 
bergen; 16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van 
het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 17 Want de grote 
dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?”. 
 
Ook dit was voorzegd in Jes.2:12 en 19. Jes.2:12 zegt: 
 
“Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen 
allen verhevene, opdat hij vernederd worde”. 
   
Dan zegt Jes.2:19: 
 
“Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den 
schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken 
zal, om de aarde te verschrikken”. 
 
De “grote dag Zijns toorns” in Op.6:17, is “de dag des HEEREN” zoals Zefanja 1:14-15 
profeteerde: 
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“14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag 
des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.15 Die dag zal een dag der 
verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid (verdrukking) en des angstes, een dag der 
woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der 
dikke donkerheid”. 
 
Deze gebeurtenissen zijn uitgebreid geprofeteerd in het Oude Testament. Petrus, die Joël 
citeert, zegt in Hand.2:16-20: 
 
“16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 17 En het zal zijn in de laatste 
dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen 
dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen 
van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel 
boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal 
veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag 
des Heeren komt”. 
  
Merk hier op dat deze tekenen zullen worden gegeven: “eer dat de grote en doorluchtige 
dag des Heeren komt”. Dus de eerste zes zegels zijn niet aan het einde van de verdrukking 
waar velen ze trachten te plaatsen. Ze zijn duidelijk aan het begin van de zevenjarige 
verdrukking. 
 
Dat komt overeen met Matth.24:8 waar wordt gezegd: 
 
“Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten”. 
 
Zoals we eerder in onze discussie over het tweede zegel zagen is het Griekse woord “odin” 
hier vertaald met “smarten”, Het is het zelfde woord dat in 2Thess.5:3 is vertaald met 
“barensnood” hetgeen “geboorte pijnen” betekent. Laat ons nu 1Thess.5:1-4 onderzoeken. 
 
Paulus beschrijft de “opname” van de Gemeente in 1Thess.4:13-18. Vervolgens zegt hij in 
1Thess.5:1-2: 
 
“1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u 
schrijve. 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een 
dief in den nacht”. 
 
Het is dan ook logisch dat de opname samenvalt met het begin van de dag des Heren. 
 
Houdt deze twee verzen in gedachten als we kijken naar de volgende twee verzen, 
1Thess.5:3-4: 
 
“3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig 
verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het 
geenszins ontvlieden; 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief 
zou bevangen”. 
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Merk op hoe Paulus in deze vier verzen de voornaamwoorden “gij”  en “u” en “gijzelven” 
naar “hun” en “zij”. Dus “wij”, die gelovigen zijn, zijn hier niet bij omdat we reeds 
opgenomen zijn. Maar “zij”, die het evangelie der genade niet geloven gaan de verdrukking 
binnen.  
 
Als we deze kennis combineren: “gelijk de barensnood een bevruchte vrouw” in 1Thess.5:3 
en “een beginsel der smarten” in Matth.24:8, dan wordt het duidelijk dat het begin van de 
dag des Heren niet het einde van de zevenjarige verdrukking is maar het begin. Daarom is 
het dat in het begin van de verdrukking, in Op.6:17,de groten der aarde uitroepen: 
 
“…….de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?”. 
 
In de zeven jaren zullen er verschrikkelijke plagen zijn, die, evenals barensweeën als maar 
heviger worden naarmate de tijd verstrijkt, en dan te bedenken dat de eerste zes zegels 
slechts het begin zijn. 
 
De maanden die nog resten in de eerste helft van de verdrukking zijn de tijden waarvan 
Jezus Christus sprak in Matth.24:10-13: 
 
“10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander 
haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 12 En omdat de 
ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar 
wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”. 
 

 
Het verzegelen van de 144.000 en het Zevende Zegel. 
 
In Op.7:3 vertelt de engel, die het zegel van de levende God heeft, de vier engelen die macht 
hebben om schade toe te brengen aan de aarde en de zee: 
 
“…………………..Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de 
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden”. 
 
Zoals we zodra zullen zien zullen de plagen door de bazuin, die volgt, het volgende 
vernietigen: 1/3 van de bomen, 1/3 van de zee, 1/3 van de rivieren en 1/3 van de mensen op 
aarde. Maar de 144.000 moeten eerst worden verzegeld. Dit bevestigt verder dat deze 
gebeurtenissen, voor het grootste gedeelte, geschreven zijn in de chronologische volgorde 
waarin ze plaats zullen vinden.  
 
Op.7:4 zegt: 
 
“En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend 
waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels”. 
 
De verzen 5-8 gaan dan verder met het opsommen van de twaalf stammen van Israël en hoe 
uit iedere stam 12000 genomen zullen worden tot een totaal van 144.000. Deze groep is 
exclusief Heidenen. We weten eveneens uit Op.14:4 dat zij, de 144.000:  
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“Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden”. 
 
En dat betekent dat het allen mannen zullen zijn. Deze 144.000 zullen het evangelie van het 
koninkrijk prediken gedurende de periode van verdrukking, daarmee wordt Matth.24:14 
vervuld dat zegt: 
 
“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen”.  
 
Let er op dat het evangelie van het koninkrijk niet hetzelfde is als het evangelie der genade 
dat voor de gemeente van vandaag de dag is. Zie “Israëls Koninkrijks Evangelie en ons 
Genade Evangelie”.  
 
Het zevende zegel wordt geopend in Op.8:1: 
 
“En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent 
van een half uur”. 
 
Herinner u dit vers als er iemand komt die u vertelt dat er geen “tijd” is in de hemel. Merk 
eveneens op dat, in de volgorde van de gebeurtenissen, het verzegelen van de 144.000 
plaats vindt tussen het openen van het zesde en het zevende zegel. 
 

De eerste zes bazuinen. 
 
Hoofdstuk 8 en 9 van Openbaring geven het verslag weer van de plagen naar aanleiding van 
de eerste zes bazuinen. Deze vinden allen plaats in de eerste helft van de verdrukking, in 
de aanloop naar het midden van de zeven jaren. In Op.8:2 maken zeven engelen zich 
gereed voor de oordelen van de bazuinen.  
 
“En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen 
gegeven”. 
 
De eerste bazuin klinkt in Op.8:7 en vernietigd op aarde een derde van de bomen en al het 
gras. 
 
“En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, 
en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene 
gras is verbrand”. 
 
De tweede bazuin klinkt in Op.8:8-9, die een derde deel van het leven in zee vernietigd. 
 
“8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur 
brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. 9 En het 
derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der 
schepen is vergaan”. 
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De derde bazuin klinkt in Op.8:10-11, die een derde deel van de zoetwater bronnen 
vernietigd en degenen dood die er van drinken. 
 
“10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, 
gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der 
wateren. 11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren 
werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter 
geworden”. 
 
De vierde bazuin klinkt in Op.8:12, die een derde deel van het licht van zon, maan en sterren 
wegneemt. 
 
“En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde 
deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd 
worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks”. 
 
Hoe verschrikkelijk deze plagen ook zullen zijn, het ergste moet nog komen. De oordelen 
van de volgende drie bazuinen zullen vooral pijnlijk zijn, want in Op.8:13 verkondigt een 
engel de drie “weeën”: 
 
“En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote 
stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin 
der drie engelen, die nog bazuinen zullen”. 
 
Op.9:1-2 beschrijft de vijfde bazuin die de plaag ontketenen zal, welke is het “eerste wee”. 
 
“1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de 
aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. 2 En zij heeft den put des 
afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon 
en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts”. 
 
Maar het slechtste deel van de plaag is niet de rook  die de zon verduistert, maar wat uit de 
rook komt. Op.9:3-6 zegt: 
 
“3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de 
schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet 
zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het 
zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. 5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen 
zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging 
was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. 6 En in die 
dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te 
sterven, en de dood zal van hen vlieden”. 
  
Op.9:7-12 gaat verder om de sprinkhanen te beschrijven: 
 
“7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid 
zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als 
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aangezichten van mensen. 8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren 
als tanden van leeuwen. 9 En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het 
gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den 
strijd lopen. 10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun 
staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden. 11 En zij hadden over 
zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in 
de Griekse taal had hij den naam Apollyon. 12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen 
nog twee weeë na dezen”. 
 
Het Hebreeuwse woord “Abaddon” en het Griekse woord “Apollyon” betekenen beide: 
“verderver”. Bij het eerste Pascha, toen God de eerstgeborenen van alle Egyptenaren 
doodde, zegt Ex.12:23: 
 
“Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien 
zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en 
den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan”. 
 
Meer details aangaande de plagen over Egypte worden gevonden in Psalm 78. Als de plaag 
van het doden van de eerstgeborenen wordt beschreven, zegt Psalm 78:49: 
 
“Hij zond onder hen de hittigheid Zijns toorns, verbolgenheid, en verstoordheid, en 
benauwdheid, met uitzending der boden van veel kwaads”. 
 
Sommige lezers zullen zich afvragen of het aanvallen van de Egyptenaren werd uitgevoerd 
door één verderver of door “boden van veel kwaads”, hierdoor zou men kunnen denken dat 
Ex.12:23 en Psalm 78:49 elkander tegenspreken. Echter, in vele plaatsen in de Bijbel wordt 
alleen de koning of leider genoemd terwijl het uit de passage duidelijk wordt dat verwezen 
wordt naar het gehele leger van de koning. Bijvoorbeeld zegt 1Kon.20:21: 
 
“En de koning van Israel toog uit, en sloeg paarden en wagenen, dat hij een groten slag 
aan de Syriers sloeg”. 
 
Natuurlijk voerde de koning van Israël zijn leger aan toen ze de Syriërs sloegen. De koning 
deed niet alles zelf.  
 
Dus zijn de “sprinkhanen”, welke blijkbaar geen gewone sprinkhanen zijn, “boze engelen” 
wiens koning is “een koning den engel des afgronds”, die de verderver is. Straks zullen we 
hier meer over zeggen, maar laat ons eerst naar de volgende bazuin kijken 
 
Op.9:13-21 beschrijft de zesde bazuin die de plaag ontketenen zal welke het “tweede wee” 
is. Door deze plaag zullen een derde deel van de mensen die dan op de aarde zijn gedood 
worden.  Op.9:13-16 zegt: 
 
“13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden 
altaars, dat voor God was, 14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de 
vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat. 15 En de vier engelen zijn 
ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat 
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zij het derde deel der mensen zouden doden. 16 En het getal van de heirlegers der ruiterij 
was tweemaal tien duizenden der tien duizenden (200 miljoen); en ik hoorde hun getal”. 
 
De rivier de Eufraat is gelegen ten noorden en oosten van Israël, en loopt van oost Turkije 
door Irak naar de Perzische Golf. Het is interessant om op te merken dat, ten tijde dat 
Johannes deze profetie schreef, de gehele volwassen mannelijke bevolking op de aarde 
minder dan 200 miljoen waren. Zo’n groot leger zou geheel onvoorstelbaar zijn geweest 
voordat de bevolkingsexplosie van de afgelopen jaren had plaats gevonden. Vandaag de dag 
zegt China dat ze in staat zijn om een gevechtskracht samen te stellen van meer dan 300 
miljoen, dat zelfs nog groter is dan het leger dat hier wordt beschreven in Openbaring. Ook 
Misschien zou India, wiens bevolking meer dan een miljard is, ook zo’n groot leger kunnen 
samenstellen.  
 
Maar zijn deze krijgers mensen of engelen of duivelen? Zoals Op.9:17-19 het beschrijft dan 
rijden deze ruiters niet op gewone paarden. 
 
“17 En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en 
hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als 
hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer, 18 Door deze drie 
werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door den rook, en 
door het sulfer, dat uit hun monden uitging. 19 Want hun macht is in hun mond, en in hun 
staarten; want hun staarten zijn aan de slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen 
met dezelve”. 
 
Dit leger van paarden en ruiters lijkt dezelfde te zijn als die wordt beschreven in Joël 2:1-5, 
waar wordt gezegd: 
 
“1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners 
des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag van 
duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad 
uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, 
en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. 3 Voor hetzelve verteert een 
vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar 
achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve. 4 De 
gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. 5 Zij 
zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het 
gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld 
is”. 
 
Joël 2:2 en 2:5 bevestigen dat deze 200.000.000, van de zesde bazuin, mensen zijn, en geen 
engelen of duivelen. Echter zijn dit zeker geen gewone paarden. De paarden uit wie hun 
monden uitging vuur en sulfer kunnen symbolisch moderne of toekomstig wapentuig 
voorstellen.  
 
De overeenkomsten tussen Openbaring (de zesde bazuin) en de passage in hoofdstuk 2 van 
Joël bevestigen dat ze naar dezelfde gebeurtenis verwijzen. Openbaring noemt een leger van 
“….tweemaal tien duizenden der tien duizenden,………”  terwijl Joël het noemt: “…een groot 
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en machtig volk; desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in 
jaren van vele geslachten…..”. 
 
Openbaring zegt: “….ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten….”” .  en Joël 
zegt: “De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters……”. 
 
Openbaring noemt: “………sulfer, dat uit hun monden uitging, Want hun macht is in hun 
mond, en in hun staarten; ……”. En Joël noemt: Voor hetzelve verteert een vuur, en achter 
hetzelve brandt een vlam;…………….”.  
 
We hebben gezien dat het bewijsmateriaal aangeeft dat deze daders, van de vijfde bazuin, 
boze engelen zijn terwijl de daders van de zesde bazuin mensen zijn. Bij het lezen van deze 
passages zal het u opgevallen zijn dat er opvallende overeenkomsten tussen deze passages 
zijn.  Ondanks deze overeenkomsten zijn er ook vele duidelijke verschillen. 
 
1)-De “sprinkhanen” worden losgelaten uit de bodemloze put door de ster die uit de hemel 
valt (Op.9:1), maar de “paarden” worden losgelaten bij de rivier de Eufraat door vier engelen 
(Op.9:15). 
 
2)-Die worden genoemd bij de vijfde bazuin worden “sprinkhanen” genoemd die er uit 
zagen als paarden met gezichten “aangezichten als aangezichten van mensen”, Terwijl 
degenen van de zesde bazuin “paarden” worden genoemd  met “ruiters” die er op zitten. 
 
3)-De sprinkhanen hebben tanden “als de tanden van leeuwen”, terwijl de paarden hoofden 
hebben als “hoofden van leeuwen”. Als de heenwijzing hier is naar de mannelijke Afrikaanse 
leeuwen bedenk dan dat hun manen lijken op die als “haar van vrouwen” zoals dat van de 
sprinkhanen wordt gezegd. 
 
4)-De sprinkhanen hadden “staarten den schorpioenen gelijk”, terwijl de paarden staarten 
hadden: “hun staarten zijn aan de slangen gelijk“. 
 
5)-De sprinkhanen: “……werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij 
zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden” (Op.9:5-6). Maar de paarden doden een 
derde van alle mensen met vuur, rook en sulfer dat uit hun monden uitging (Op.9:17-18). 
 
6)-De sprinkhanen hebben borstwapenen “als ijzeren borstwapenen” terwijl de paarden  
hebben: “vurige, en hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen”. 
 
7)- Van de sprinkhanen wordt gezegd: “Dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, 
noch enige groente, noch enigen boom (Op.9:4)”. Terwijl van de paarden wordt gezegd: “ze 
verbranden alles wat hun voor de voeten komt”. Dit komt beter tot uitdrukking in Joël 2:1-
10 waarnaar we hebben verwezen. 
 
8)-Van de sprinkhanen wordt gezegd dat ze vleugels hebben, terwijl dat niet wordt gezegd 
van de paarden. 
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9)-Het aantal paarden en ruiters wordt genoemd en zijn 200.000.000, maar het aantal 
sprinkhanen wordt ons niet verteld. 
 
De rivier de Eufraat wordt opnieuw genoemd bij het uitgieten van de zesde schaal van toorn 
in Op.16:12: 
 
“En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is 
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon 
komen zullen”. 
 
Ze zijn op weg naar Armageddon in het noorden van Israël zoals Op.16:16 dat aangeeft. 
Misschien zijn deze “koningen van het oosten” koningen van de legers van 200 miljoen uit 
Op.9. Dat lijkt logisch. De enorme legers van China, India en de andere landen in het verre 
oosten zouden de Eufraat moeten oversteken om in Israël te komen, bovendien zijn zij de 
enige landen die in staat zijn om zo’n grote krijgsmacht bijeen te brengen. 
 
Ongeveer 60% van de wereldbevolking leeft in Azië, en het overgrote deel van dit aantal, 
meer dan de helft van de wereldbevolking, leeft ten oosten van de rivier de Eufraat. De 
passage in Joël 2:1-5 die we reeds citeerden, wordt onmiddellijk vooraf gegaan door Joël 
1:20: 
 
“…..want de waterstromen zijn uitgedroogd……………”. 
 
Dus het lijkt erop dat de grote legers van de koningen uit het oosten honderden miljoenen 
hebben gedood aan de oostzijde van de Eufraat, welks begint met de zesde bazuin. Daarna, 
ten tijde van de zesde schaal van toorn,  tegen het einde van de verdrukking, steken ze de 
rivier de Eufraat over naar het westen en vallen Israël binnen. Dit is even snel vooruit kijken, 
maar laat ons nu teruggaan naar Openbaring  9 en de zesde bazuin die nog vóór het midden 
van de verdrukking is.  
 
Niettegenstaande zo’n verschrikkelijke plaag zegt Op.9:20-21 dat de slechte mensen zich 
niet zullen bekeren: 
 
“20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd 
van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en 
zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch 
wandelen; 21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun 
venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”. 
 
Dit brengt ons tot het midden van de verdrukking. Ik wijs er op dat de aardbeving, die net na 
het midden van de verdrukking zal plaatsvinden (Op.11:13-14) ook wordt beschouwd als 
behorende tot de “tweede wee”.  
 
Misschien heeft u gehoord dat sommige Bijbelleraren zeggen dat de eerste helft van de 
verdrukking redelijk vredig zal verlopen en dat alle grote plagen in de tweede helft zullen 
gebeuren. Maar zoals u ziet is de eerste helft alles behalve vredig. Meer dan de helft van de 
wereldbevolking zal gedood worden in de eerste drie en een half jaar. Gedenk dat een 
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vierde werden gedood bij het vierde zegel. Dus blijven drie vierde in leven. Dan wordt een 
derde deel van die nog leven gedood bij de zesde bazuin. Dat elimineert weer een vierde 
deel en brengt de bevolking terug tot de helft. Als u bedenkt degenen die zijn gestorven in 
de diverse andere plagen dan is meer dan de helft van de bevolking  gedood. Dus 
onderschrijf ik niet de leer dat de eerste helft van de verdrukking vredig zal verlopen. Maar 
ondanks dit alles moeten de ergste plagen nog komen. We zijn halverwege door het boek 
Openbaring. 
 
HET MIDDEN VAN DE VERDRUKKING. 
 
Nu komen we tot het midden van de zevenjarige verdrukking. De tweede helft van deze 
zeven jaren zullen zijn zoals Jezus Christus dat zei in Matth.24:21: “grote verdrukking”. Aldus 
verwijst de uitdrukking “grote verdrukking” naar de laatste 3 ½ jaar van deze verschrikkelijke 
zevenjarige periode. Alles wat we tot nu toe hebben gezien zal plaats vinden in de eerste 3 ½ 
jaar. Voorafgaande aan het midden van de verdrukking  zal de tempel in Jeruzalem 
herbouwd zijn,  en de Israëlieten zijn weer teruggekeerd naar het onderhouden van de wet 
van Mozes, inclusief de dierenoffers. Op.11:1 verwijst naar:  
 
“…….den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden”. 
 
Gedurende deze 42 maanden durende periode zullen ook de twee getuigen van God in 
Jeruzalem geprofeteerd hebben. Op.11:3-6 zegt: 
 
“3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd 
zestig dagen, met zakken bekleed. 4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, 
die voor den God der aarde staan. 5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun 
mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet 
alzo gedood worden. 6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene 
in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te 
verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen”. 
 
De bovengenoemde “de twee olijfbomen, en de twee kandelaren” zijn een heenwijzing naar 
het visioen beschreven in Zach.4:1-14. Ik geloof dat deze twee getuigen Elia en Mozes zullen 
zijn. Maleachi 4:5  zegt: 
 
“Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN 
………..”. 
 
Ook de plagen die de beide getuigen loslaten lijken op de plagen waarvoor God Elia en 
Mozes in het verleden gebruikte. Op.11:6 zegt: 
 
“Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner 
profetering (3 ½ jaar) ; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, 
………..”. 
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Elia deed in het verleden het eerste (1Kon.17:1, 18:1, en Jac.5:17) en Mozes deed in het 
verleden het laatste (Ex.7:20). Het was eveneens zo dat Mozes en Elia tezamen verschenen 
met Jezus Christus bij Zijn transfiguratie (Matth.17:3). 
 
Weer anderen geloven dat de twee getuigen Elia en Henoch zullen zijn omdat een ieder van 
hen ten hemel werd opgenomen zonder eerste te sterven (Gen.5:24 en 2Kon.2:11). Maar ik 
denk dat Henoch niet één van de twee is omdat de wet van Mozes in werking is gedurende 
de verdrukking. Enoch was geen Israëliet, hij leefde lang voordat God de Wet aan het volk 
Israël gaf. Tevens zijn er zeer ongebruikelijke omstandigheden met betrekking tot de dood 
van Mozes. Bedenk dat niemand weet waar Mozes is begraven (Deut.34:5-6) en dat de 
archangel Michaël streed met Satan, zie Judas 9:  
 
“Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam 
van Mozes,………………………………”. 
 
In elk geval of het nu Elia en Mozes of Elia en Henoch zijn, God zal ze de macht geven om 
plagen over de aarde te doen komen. Daarom zullen ze gehaat worden door de mensen die 
hun boodschap niet geloven. 
 
De twee getuigen, samen met de 144.000 verzegelde dienstknechten van de God, zullen het 
evangelie van het koninkrijk verkondigen door geheel de eerste helft van de verdrukking. 
Matth.24:14 zegt: 
 
“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen”. 
 
Let wel dat dit evangelie van het koninkrijk niet het evangelie der genade is dat vandaag de 
dag wordt gepredikt, namelijk dat Jezus Christus stierf voor onze zonden en is opgestaan uit 
de dood. Het evangelie van het koninkrijk is, Matth.4:17:  
 
“…………….Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 
 
dit werd eveneens gepredikt aan het volk Israël toen ze nog onder de wet van Mozes waren. 
Zie eveneens Matth.4:23; Matth.10:7; en Mark.1:14-15). 
 
Dan.9:26 zegt dat, nadat de Messias is uitgeroeid: 
 
“…..en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom 
verderven,…………………”. 
 
Dit is vervuld toen de legers van de Romeinse generaal Titus  Jeruzalem en de tempel 
vernietigden in het jaar 70 na Christus. De Antichrist is “een volk des vorsten hetwelk 
komen zal” en we weten nu dat hij de leider zal zijn van het Romeinse rijk dat opnieuw tot 
leven zal komen. Daniël 9:27 gaat verder met: 
 
“En hij (de Antichrist) zal velen het verbond versterken een week (een week van jaren, dat 
zijn zeven jaren); en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 
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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”. 
 
Gedurende de eerste helft van de zeven jaren zal het beleid van de Antichrist, naar Israël, 
gunstig zijn, hij staat ze zelfs toe om te offeren op de tempelberg. Maar halverwege de zeven 
jaren zal hij het verdrag met Israël verbreken. Hij zal een einde maken aan de offerdienst van 
Israël. Hij zal de “gruwel der verwoesting” begaan in de herbouwde tempel. Volgende de 
chronologie volgens Matth.24 is dit de volgende gebeurtenis die Christus noemt vers 15: 
 
“Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, 
den profeet, staande in de heilige plaats; …………………”. 
 
Ik moet duidelijk maken dat Christus zijn discipelen niet verteld om in de tempel te staan. Hij 
zegt dat de gruwel in de tempel zal staan. Dit geeft aan dat de gruwel één of andere afgod 
zal zijn zoals we later zullen zien.   
 
Rond diezelfde tijd zal de Antichrist de twee getuigen vermoorden. Op.11:7 zegt: 
 
“En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, 
hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden”. 
 
Op.11:8-10 zegt: 
 
“8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd 
wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. 9 En de mensen uit de volken, 
en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, 
en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.10 En die op de 
aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander 
geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd 
hadden”. 
 
Deze twee mannen zijn, over de gehele aarde, zo gehaat dat hun dode lichamen te zien 
zullen zijn om te spotten, terwijl de wereld zich verblijd en vreugde bedrijft om hun dood te 
vieren.  
 
De uitdrukking: “En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun 
dode lichamen zien”, geeft aan dat deze gebeurtenis wereldwijd wordt uitgezonden, via een 
satelliet, en te zien is op de televisie, althans op die plaatsen waar de televisie nog niet is 
verstoord door de diverse plagen.  
 
Dit is het bewijs van Goddelijke inspiratie van de schriften, omdat de Hebreeuwse profeet 
van de eerste eeuw blijkbaar niet van deze technologie af kon weten. De goddelozen zullen 
denken dat ze hebben gewonnen, maar God zal ze laten zien dat het spel nog niet uit is. 
Op.11:11-12 zegt: 
 
“11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij 
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. 
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12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij 
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen”. 
 
 
DE ZEVENDE BAZUIN. 
 
Kort nadat de twee getuigen zijn opgewekt en opgevaren naar de hemel zal er een 
aardbeving komen die een tiende deel van Jeruzalem zal vernietigen en 7000 mensen 
doden, Op.11:13-14: 
 
“13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is 
gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de 
overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. 
14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast”. 
 
Vervolgens, in Op.11:15-19: 
 
“:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, 
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 
zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God 
zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, 17 Zeggende: Wij 
danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht 
hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 18 En de volken waren toornig geworden, en 
Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te 
geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, 
den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de 
tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn 
tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote 
hagel”. 
 
DE TOORN VAN SATAN TEGEN HET OVERBLIJFSEL VAN ISRAËL. 
 
Matth.24:15 en Op.12 beschrijven hoe de Antichrist al zijn macht zal aanwenden tegen de 
kinderen Israëls. En ze zullen vluchten in de woestijn. 
 
Matth.24:15 zegt: 
 
“Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, 
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)”. 
 
Dit is een verwijzing naar Daniël 9:27 waar wordt gezegd: 
 
“En hij (de Antichrist) zal velen het verbond versterken een week (is zeven jaren) ; 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(het einde van de 
verdrukking), die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste”. 
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Als Christus spreekt van “de gruwel der verwoesting”, verwijst Hij naar wat de Antichrist zal 
doen in de herbouwde tempel in het midden van de verdrukking. Ik geloof dat hij een 
heidense afgod, naar zijn beeld, zal plaatsen in het heilige der heiligen om door allen te 
worden aanbeden. Ik geloof dat omdat de gruwel zal “staan in de heilige plaats”  en tevens 
omdat Op.13:14-15 een afgod beschrijft gemaakt naar het beeld van de Antichrist. 
 
Matth.24:16-20 zegt: 
 
“16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet af, 
om iets uit zijn huis weg te nemen; 18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn 
klederen weg te nemen. 19 Maar wee den bevruchten (vrouwen die in verwachting zijn), en 
den zogenden vrouwen (jonge moeders met kinderen) in die dagen! 20 Doch bidt, dat uw 
vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat”. 
 
Hier hebben we Israëlieten van alle leeftijden en alle geledingen uit de samenleving die naar 
de bergen moeten vluchten.  Deze groep moet niet worden verward met de 144.000 die 
bestaat uit allemaal jonge mannen. 
 
Matth.24:21-22 zegt: 
 
“21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees 
zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden”. 
 
 Te beginnen vanaf het midden van de zeven jaren, en doorgaande tot het einde, zal er 
“grote verdrukking” zijn. 
 
Sommigen hebben gedacht dat de uitdrukking: “En zo die dagen niet verkort werden”  
betekent dat de 3 ½ jarige tijdspanne verminderd zal worden tot misschien 2 of 3 jaar, maar 
dat is niet juist. Christus zegt dat indien de uitwerking van deze plagen gedurende vele jaren 
zou plaatsvinden, bijvoorbeeld 10 of 15 jaar, niemand zou overleven. En daarom zal de grote 
verdrukking worden verkort tot 3 ½ jaar en niet van 3 ½ jaar naar een kortere periode. 
 
Iets dat kan worden gezien, maar niet geheel duidelijk is, is dat in Matth.24:16-20 en 
Matth.24:37-42, Jezus Christus over één en dezelfde gebeurtenis spreekt.  
 
Teneinde dit belangrijke punt duidelijker te zien, laten we dan eerst kijken naar Matth.24:37-
42: 
 
“37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des 
mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, 
trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn 
de toekomst van den Zoon des mensen. 40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een 
zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen in den 
molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 42 Waakt dan; want gij 
weet niet, in welke ure uw Heere komen zal”. 
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Velen die de Bijbel bestuderen geloven dat in Matth.24:16-20 Christus de redding van het 
overblijfsel van Israël beschrijft in het midden van de verdrukking, en dat in Matth.24:37-42 
Christus spreekt over de “opname” van de Gemeente.  Maar Lukas 17:26-36 verbindt de 
beide passages met elkaar. Het geeft aan dat in iedere passage Christus de redding van het 
overblijfsel van Israël beschrijft in het midden van de verdrukking, en niet de opname van de 
Gemeente.  
 
Luk.17:26-29 zegt: 
 
“26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den 
Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk 
gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze 
allen. 28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij 
kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op den dag, op welken Lot van 
Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen”. 
 
Dan krijgen we Luk.17:30: 
 
“Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”. 
 
Deze DAG is niet een dag van 24 uur maar het is de dag des Heeren, waarvan zo vaak wordt 
gesproken door de profeten van het Oude Testament. Het duurt van het begin van de 
verdrukking tot aan het einde van het duizendjarig koninkrijk, dus meer dan 1000 jaar. Ik zal 
er straks meer over uitleggen maar laat ons voor dit moment voortgaan met Lukas 17.  
 
Het nu volgende vers in Luk.17:31 openbaart werkelijk veel. Het zegt: 
 
“In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om 
hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, 
dat achter is”. 
 
Dit is hetzelfde als hetgeen in Matth.24:17-18 staat zoals voorheen genoemd. Dat betekent 
dat “de dagen van Noach” verwijzen naar de tijd wanneer de gruwel der verwoesting, 
waarvan wordt gesproken door de profeet Daniël in Dan.9:27, plaats vindt, zoals we 
hebben gezien, in Matth.24:15. Dat is in het midden van de toekomstige zeven jaren.  
 
Dit is eveneens een daadwerkelijke oproep aan het volk Israël, dat in Judea leeft, om van de 
ene naar de andere plaats te vluchten , zoals Matth.24:16 het zegt: 
 
“Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen”. 
 
Dit is zeker niet de opstanding van de doden, die in Christus zijn gestorven, en de 
christenen die hun lichamen worden veranderd in onsterfelijkheid en opgenomen worden 
in de lucht. Er is niet één christen, nadat hij is veranderd in onsterfelijkheid, en opgenomen 
gaat worden, die terug probeert te gaan naar zijn huis om spullen mee te nemen.  
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Dit is de oproep aan het overblijfsel van Israël, gedurende de verdrukking, om naar de 
bergen te vluchten (of naar de woestijn). Openbaring 12 beschrijft eveneens deze 
gebeurtenis. Op.12:6 zegt: 
 
“En de vrouw (die symbolisch is voor het overblijfsel van Israël) vluchtte in de woestijn, 
alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend 
tweehonderd zestig dagen (1260 dagen)”. 
 
In Jesaja 16:4 zegt God: 
 
“Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! (het land aan de oostkant van de dode 
zee, het moderne Jordanië) wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht des 
verstoorders;……………………………………..”. 
 
Velen geloven dat deze schuilplaats het oude stenen fort van Petra is, welke genoemd wordt 
“Sela” (Rots)” in Jes.16:1. Petra ligt in het zuidwesten van Jordanië, dicht bij de Israëlische 
grens, ten zuiden van de dode zee. Een echt wonder van de antieke wereld, honderden jaren 
geleden werd het een ruïne en het is vandaag een grote attractie voor toeristen. Het is 
omgeven door bergen en is alleen toegankelijk door een nauwe bergkloof die op sommige 
plaatsen niet meer dan twaalf voet breed is. In de stad zijn prachtige monumenten en 
gebouwen, die direct zijn uitgehouwen uit de rotsen van de bergen.   
 
Waar de schuilplaats ook zal zijn, het overblijfsel zal daar 1260 dagen, dat 42 maanden van 
elk 30 dagen of 3 ½ profetische jaren van 360 dagen, veilig zijn. Op.12:14 herhaalt dit zelfde 
punt: 
 
“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 (3 ½ 
jaar), buiten het gezicht der slang (Satan)”. 
 
Dit vers doet denken aan wat God zei tegen de kinderen Israëls nadat Hij ze uit Egypte had 
geleid. Hij zei in Ex.19:4: 
 
“Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb”. 
 
Het overblijfsel van Israël zal de verschrikkingen van de tweede helft van de zeven jaar 
bespaard blijven. Zij zijn waarschijnlijk ook degenen van wie God in Op.3:8-10 zegt dat Hij 
hen zou beschermen: 
 
“8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die 
sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet 
verloochend. 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat 
zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en 
aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. 10 Omdat gij het woord Mijner 
lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de 
gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen”. 
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Hosea 2:14-15 verwijst eveneens naar een “deur” die voor het vluchtende overblijfsel zal 
worden geopend: 
 
“14 Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar 
hart spreken. 15 En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot 
een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen 
zij optoog uit Egypteland”. 
 
Uit Jozua 7:24 en de omringende teksten weten we dat het dal van Achor dicht bij Ai ligt, 
enige mijlen ten noordoosten van Jeruzalem. 
 
We hebben bevestigd dat de vlucht van het overblijfsel, van Israël, in het midden van de 
verdrukking is omdat in Op.11:7, de 1260 dagen durende bediening  (Op.11:3) van de 
getuigen ten einde komt, en de vrouw (symbool van het overblijfsel) in Op.12:6 1260 dagen 
meer heeft om zich te verbergen terwijl het beest gedurende 42 maanden regeert volgens 
Op.13:5 en Dan.7:24-25. 
 
We gaan nu terug naar het vergelijken van Lukas 17 met Matth.24. Lukas 17:32-36 zegt: 
 
“32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. (Het overblijfsel van Israël moet niet omkijken maar 
blijven rennen naar de woestijn).  33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het 
verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. 34 Ik zeg u: In 
dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten 
worden. 35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere 
zal verlaten worden. 36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de 
ander zal verlaten worden”. 
  
De verzen 35 en 36 zijn verbonden met Matth.24:40-41 waar we dezelfde vermelding zagen: 
 
“40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal 
verlaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, 
en de andere zal verlaten worden”. 
 
Dus kunnen we niet aannemen dat Noach en/of Lot “types”  (symbolen of 
voorafschaduwing) zijn van de opname. In feite zijn ze types van een andere grote 
uitredding, het redden van het overblijfsel van Israël in de woestijn gedurende de 
toekomstige verdrukking. Het is eveneens belangrijk om zich te herinneren dat 
Matth.24:16-20 en Matth.24:37-42 naar dezelfde gebeurtenis heenwijzen.  
 
Nu terug naar het punt dat de dag des Heeren niet een periode van slechts 24 uur is.  De dag 
des Heeren zal duren van het begin van de verdrukking tot aan het einde van het 
duizendjarig koninkrijk onder de regering van Jezus Christus. 2Petrus 3:10 zegt: 
 
“Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met 
een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en 
de werken, die daarin zijn, zullen verbranden”. 
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Uit Op.20:1-11 weten we dat de aarde niet eerder zal verbranden dan 1000 jaar na het 
beëindigen van de verdrukking. Dat is het waarom Petrus twee verzen eerder zegt, in 
2Petr.3:8: 
 
“Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een dag”. 
 
We weten dat de wederkomst van Christus op de aarde gebeuren zal aan het einde van de 
verdrukking. Maar zoals we hebben gezien, als Christus Zijn komst beschrijft, Hij dikwijls 
begint met al de gebeurtenissen te noemen die er naar toe leiden. Dus als Hij zegt dat de 
dingen bij Zijn komst zullen als in de dagen van Noach, moet het ons niet verwonderen dat 
de heenwijzing naar de dingen in de dagen van Noach, inderdaad heenwijzen naar een tijd 3 
½ jaar eerder, die leiden naar de terugkeer van Christus.  
 
Bijvoorbeeld: Toen de discipelen Jezus vroegen in Matth.24:3: 
 
“……………..welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?”. 
 
Zou Christus rechtstreeks hebben kunnen gaan naar Matth.24:29-30 en zeggen: 
 
“En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal 
haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der 
hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van 
den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon 
des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid”. 
 
Maar Hij deed dat niet. In plaats daarvan somde Hij de gehele zevenjarige verdrukking op 
van Matth.4:4 tot vers 28, en zelfs veel van de plagen te noemen die zouden komen tijdens 
de zeven jaar.   
 
Petrus bevestigde dat er verschrikkelijke plagen zouden zijn vanaf het begin. Citerende uit 
Joël 2:28-31 zegt hij in Hand.2:17-20: 
 
“17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, 
en uw ouden zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn 
dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En 
Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en 
vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed (het 
zesde zegel van Openbaring 6), eer dat de grote en doorluchtige  (verschrikkelijke) dag des 
Heeren komt”. 
 
Deze plagen (de zeven zegels en de eerste zes bazuinen van Openbaring) en de opkomst van 
de macht van de Antichrist zullen resulteren in een grote verandering in de politieke situatie 
in Israël en in het midden- oosten. Israël zal worden beschermd door hun verdrag met de 
Antichrist  en mogen hun tempel herbouwen (iets wat in het huidige politieke klimaat 
ondenkbaar zou zijn). Onder deze bedrieglijke bescherming zullen ze zich veilig en zeker 
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voelen, in de waan dat ze eindelijk vrede hebben. Het zal dan in het midden van de zeven 
jaren zijn dat de Antichrist het verdrag met Israël zal verbreken en hen zal aanvallen. Zoals 
Lukas 17, Matthew 24, en Openbaring 12 het beschrijven moet het overblijfsel dan vluchten 
naar de woestijn. Daar zullen ze door God worden beschermd. Jer.31:1-2: 
 
“1 Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israels tot een God zijn; en zij 
zullen Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard 
heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israel, als Ik henenging om hem tot rust te 
brengen”. 
 
HET KONINKRIJK VAN DE ANTICHRIST. 
 
We komen nu aan bij Openbaring 13 alwaar het koninkrijk van de Antichrist wordt 
beschreven. Maar voordat we naar deze passage kijken gaan we terug naar Daniël om te 
zien wat God zegt over dat koninkrijk. 
 
In hoofdstuk 2 van Daniël vinden we de droom van Nebucadnezar, de eerste koning van het 
grote Babylonische Rijk. Nebucadnezar had iemand nodig om zijn droom uit te leggen en 
God gaf Daniël deze bekwaamheid. In Dan.2:31-35 zegt Daniël tegen de koning: 
 
“31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs 
glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk. 32 Het hoofd 
van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen 
van koper; 33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van 
leem. 34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat 
beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. 35 Toen werden te zamen 
vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren 
des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de 
steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde 
vervulde”. 
 
Daniël verklaart hoe de verschillende metalen van het beeld grote Rijken vertegenwoordigen 
die op zouden komen in de toekomst. Het Babylonische Rijk, vertegenwoordigt door het 
gouden hoofd, heerste superieur van ongeveer 606 tot 536 voor Christus. Het Medo 
Perzische Rijk, vertegenwoordigt door de zilveren armen en borst, regeerde van ongeveer 
536 tot 331 voor Christus. Het Griekse Rijk, vertegenwoordigt door koperen buik en dijen, 
regeerde van ongeveer 331 tot 146 voor Christus. Het Romeinse Rijk, vertegenwoordigt door 
de benen van ijzer, regeerde langer dan al zijn voorgangers van ongeveer 146 voor Christus 
tot 476 na Christus. Daniël 2:40-42 zegt: 
 
“40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en 
verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. 
41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele 
van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, 
ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 42 En de tenen der 
voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele 
broos”. 
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Dit koninkrijk van ijzer zal eens nieuw leven worden ingeblazen en dan zal het sterk zijn als 
ijzer, maar niet stevig verenigd, omdat de klei vermengd is met het ijzer. En zoals het beeld 
tien tenen heeft zo zal dit herleefde koninkrijk tien koningen hebben, allen samengevoegd 
in een confederatie of iets dergelijks of een of andere losse eenwording. 
 
De uitleg van het beeld gaat verder in Dan.2:43-45: 
 
“43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door 
menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich 
ijzer met leem niet vermengt. 44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels 
een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat 
Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, 
en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, 
dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, 
leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat 
hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker”.  
 
De steen vertegenwoordigt Jezus Christus, die, in de schriften, op vele plaatsen wordt 
gesymboliseerd door een steen. Rom.9:33 zegt bijvoorbeeld  van Jezus Christus: 
 
“Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en 
een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden”. 
 
Jezus Christus zal terug keren en zal al die menselijke koninkrijken vermalen en Zijn eigen 
Koninkrijk oprichten dat duurt tot in eeuwigheid. Dat is de toekomst en zo zal het 
gebeuren. De profetie zegt dus vol vertrouwen dat het: “……..wat hierna geschieden zal; de 
droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker”.   
 
Laat ons nu verder kijken naar het koninkrijk dat geregeerd zal gaan worden door de tien 
koningen. Dit koninkrijk zal bestaan uit tien landen van het oude Romeinse Rijk. Het 
Romeinse Rijk bestond uit zuid en west Europa en alle landen rond de Middellandse Zee. Dit 
gebied omvat heden ten dage veel meer dan tien landen. We weten niet welke tien landen 
deel zullen uitmaken van het herstelde Romeinse Rijk. 
 
Het is mogelijk dat enige van de landen van de Europese Unie of de Westelijke Europese 
Unie uiteindelijk hun krachten zullen bundelen om dit koninkrijk van tien landen te vormen. 
De West Europese Unie, opgericht in 1954 voor zelfverdediging en veiligheids doeleinden, 
bestond uit zeven leden, deze waren; Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, 
Italië, en West Duitsland ( nu niet meer gedeeld). Later kwamen daarbij: Portugal, Spanje, en 
Griekenland waardoor het totaal op tien landen kwam. De Europese Unie heeft meer leden 
dan de West Europese Unie, met vele verschillende statussen van lidmaatschap. Maar 
misschien zijn de EU en de WEU er helemaal niet bij betrokken. We weten alleen dat dit 
koninkrijk zal bestaan uit tien landen van het Oude Romeinse Rijk. 
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De gezichten en profetieën die God aan Daniël openbaarde over de grote Rijken zijn 
werkelijk verbazingwekkend. Maar er is zelfs nog meer zoals we een paar hoofdstukken 
verderop zullen zien. Daniël 7:3-6 zegt: 
 
“3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. 4 Het 
eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen 
uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een 
mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven. 5 Daarna, ziet, het andere dier, het 
tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn 
muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees. 6 Daarna zag 
ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op 
zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven”. 
 
Hetzij door het bestuderen van de wereld geschiedenis of door Daniël 2:37-38; 8:21; 10:20 
en 11:2, kunnen we weten dat de leeuw, de beer, en het luipaard respectievelijk het 
Babylonische Rijk, Medisch - Perzische Rijk en het Griekse Rijk voorstellen.   
 
Daarna verschijnt het Romeinse Rijk. Daniël 7:7-8 zegt: 
 
“7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, 
en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het 
overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve 
geweest waren; en het had tien hoornen. 8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere 
kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor 
denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote 
dingen sprekende”. 
 
De uitleg van deze gezichten worden gegeven in Daniël 7:23-25, waar wordt gezegd: 
 
“23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn 
van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze 
verbrijzelen. 24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen 
opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het 
zal drie koningen vernederen. 25 En het 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 
veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een 
gedeelte eens tijds (1 + 2 + ½ = 3 ½ jaar)”.  
 
Opmerking van de vertaler ter verduidelijking: “de heiligen der hoge plaatsen”  wordt in de King James Bijbel 
vertaald met “saints of the most High” oftewel: “heiligen van de Allerhoogste”. 

 
De “kleine hoorn” van Dan.7:8 is “de Antichrist”,  ook wel genoemd “het beest”, die in de 
toekomst zal verschijnen en drie koningen zal vernederen.   
In Openbaring 13 zag de apostel Johannes een soortgelijk gezicht. Op.13:1-4 zegt: 
 
“1 En ik stond op het zand der zee.  En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven 
hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn 
hoofden was een naam van gods lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, 
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en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak 
gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot 
den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde 
zich achter het beest. 4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij 
aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?”. 
 
Dit beest uit de zee vertegenwoordigt beide, de koning en het koninkrijk dat hij regeert. Dit 
beest heeft de kenmerken van dezelfde vier koninkrijken die worden beschreven in Dan.7:4-
7. Het beest was “gelijk een luipaard” zoals het Griekse Rijk werd gesymboliseerd in 
Dan.7:6. Het beest uit de zee had eveneens voeten “voeten als eens beers voeten” zoals het 
Medisch Perzisch Rijk wordt gesymboliseerd in Dan.7:5. Het beest had een “mond als de 
mond eens leeuws”  zoals het Babylonische Rijk wordt gesymboliseerd in Dan.7:4. Het beest 
heeft eveneens “tien hoornen”   zoals het Romeinse Rijk wordt gesymboliseerd in Dan.7;7. 
Aldus zal het toekomstige koninkrijk veel kenmerken hebben van de vier voorafgaande 
koninkrijken. 
 
We gaan verder met Op.13:5-10: 
 
“5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en 
hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende 
zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den 
hemel wonen. 7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om 
die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 8 
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. 9 Indien iemand oren heeft, die hore. 10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die 
gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het 
zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen”. 
 
Voor de laatste 3 ½ jaar van de verdrukking zal dit afschuwelijke beest, de Antichrist, regeren 
over de aarde. Het zal een tijd zijn van grote vervolgingen voor de heiligen die tot geloof 
gekomen zijn door het evangelie van het koninkrijk te geloven nadat de Gemeente, het 
Lichaam van Christus, is opgenomen. Maar het merendeel van deze wereld, de verlorenen, 
zullen de Antichrist aanbidden.   
 
De Antichrist wordt met diverse woorden aangeduid, zoals: “de mens der zonde” en “de 
zoon des verderfs” in 2Thess.2:3, “de ongerechtige”  in 2Thess.2:8, en de “een koning 
staan, stijf van aangezicht” in Dan.8:23. Dan.8:23-25 zegt: 
 
“23 ……………………………..een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande; 24 
En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk 
verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het 
heilige volk verderven; 25 En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn 
hand; en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal 
staan tegen den Vorst der vorsten (Jezus Christus), doch hij zal zonder hand verbroken 
worden”.  
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Merk op: “……….hij zal zich in zijn hart verheffen…….”  Hij zal zichzelf voorstellen als een 
God voor de mensen en om boven alles aanbeden te worden. Paulus schreef in 2Thess.2:4 
dat de Antichrist: 
 
“Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo 
dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is” 
Merk eveneens op uit Dan.8:23-25 dat de Antichrist zal: 
 
“…………….in stille rust zal hij er velen verderven……………”. 
 
Hij valt niet rechtstreeks aan maar doet alsof hij vrienden wil maken om eerst het 
vertrouwen van zijn prooi te winnen zodat hij een betere positie verwerft om aan te vallen, 
en zodoende het element van verrassing maximaliseert. 
 
Hij zal vreedzame middelen gebruiken om in de eerste plaats zijn macht te verkrijgen. 
Dan.11:21 zegt: 
 
“Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, denwelken men de koninklijke waardigheid 
niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen 
bemachtigen”. 
 
Het is duidelijk dat de Antichrist vol charisma zal zijn, de mensen zullen zijn leugens geloven. 
 
Daniël 11 beschrijft eveneens een  vroegere koning van Syrië, in het Griekse Rijk, met de 
naam Antiochus  Epiphanes, ook bekend als Antiochus de vierde. Hij was een type van de 
Antichrist. Dat betekent dat zijn acties, van Antiochus Epiphanes, de acties van de 
toekomstige Antichrist voorafschaduwden. Dan.11:31-32 zegt: 
 
“31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de 
sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen. 
32 En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; 
maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen”. 
 
Rond 168 voor Christus verontreinigde Antiochus Epiphanes de tempel door varkensvlees te 
offeren op het altaar aan de heidense god. Dit was een gruwel om twee redenen, ten eerste 
dat hij eer betoonde aan een valse god en te tweede omdat een varken, onder de wet die 
God aan Israël gaf, een onrein dier was. Ook onthield hij daardoor de Joden er van om te 
offeren in de tempel.  
 
Dit is gedocumenteerd door de Joodse historicus Flavius Josephus die leefde in de eerste 
eeuw, die schreef dat Antiochus Epiphanes: “….naar de Joden kwam met een groot leger en 
hun stad (Jeruzalem) met geweld innam en doodde een grote menigte van degenen die de 
voorkeur gaven aan Ptolemaeus (zijn rivaal in Egypte), en zond zijn soldaten om ze 
genadeloos te plunderen. Ook bedierf hij de tempel, en beëindigde de praktijk van het 
brengen van het dagelijks offer van verzoening gedurende drie jaar en zes maanden” 
(Oorlogen van de Joden, 1.1.1). Let op de tijdsduur, drie en een half jaar, 42 maanden, 
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dezelfde tijdsduur als dat de Antichrist oorlog zal voeren tegen de heiligen in de tweede helft 
van de zevenjarige verdrukking. 
 
Maar deze misdrijven waren voor Antiochus  Epiphanes niet voldoende zoals Josephus 
uitlegt in de volgende paragraaf: “Echter was Antiochus niet voldaan met zowel zijn 
onverwachte aanval op de stad (Jeruzalem), als de plundering, en met de grote slachting die 
hij had aangericht; maar omdat gewelddadig overwinnen zijn passie was, en zich 
herinnerende welke schade hij had geleden bij de belegering, dwong hij de Joden om de 
wetten van hun land op te heffen en ook mochten ze hun kinderen niet meer besnijden, 
tevens moesten ze varkensvlees offeren op het altaar, waartegen ze allen in opstand 
kwamen en de belangrijksten onder hen werden ter dood gebracht…..” (Oorlogen van de 
Joden.  1.1.2). 
 
Ook zal de Antichrist, Dan.9:27: 
 
“………………………………………zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over 
den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn,………………………..”. 
 
Tegen de tijd dat we komen bij Daniël 11:36-37 dan spreekt die passage rechtstreeks over de 
Antichrist: 
 
“36 En die koning (de Antichrist) zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven 
verheffen, en groot maken boven allen god, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke 
dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is 
vastelijk besloten, het zal geschieden. 37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht 
geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal 
zich boven alles groot maken”. 
 
Dit komt overeen met de verzen die we eerder hebben gelezen en die aangaven dat de 
Antichrist wil hebben dat allen hem niet alleen als een god zien, maar als de opperste god. 
 
Vervolgens zien we de komst van een ander beest, maar deze komt uit de aarde. Op.13:11 
zegt: 
 
“En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams 
hoornen gelijk, en het sprak als de draak”.  
 
Dit beest is een man die onschuldig lijkt te zijn, gesymboliseerd door de verschijning van een 
lam. Maar zijn woorden zijn die des Satans, die we gesymboliseerd zagen door een draak in 
Op.12:9. Hij is eveneens bekend als: “de valse profeet” (Op.16:13 en Op.19:20). 
 
Op.13:12-15 zegt van dit tweede beest: 
 
“12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het 
maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke 
wonde genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet 
afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, 
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door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het 
beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des 
zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. 15 En hetzelve werd macht 
gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook 
zou spreken, en……………………….”. 
 
Laat ons hier voor een moment stoppen om deze passage te vergelijken met de volgende 
passage uit de redevoering op de Olijfberg. 
 
Christus gaat voort in Matth.24:23-26: 
 
“23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het 
niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen 
en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden 
verleiden. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! 26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de 
woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet”. 
 
Veelvuldig zien we charlatans die beweren dat ze de Zoon van God zijn. Nu en dan horen we 
weer in het nieuws van iemand die dat beweerd. Als de verdrukking komt zal deze verleiders 
macht van Satan worden gegeven om valse wonderen te doen die moeilijk zijn om niet te 
geloven. De uitverkorenen (de heiligen)  zullen beschermd worden tegen deze verleiding. 
Maar degenen die geweigerd hebben om het evangelie der genade te geloven toen het, voor 
de verdrukking, aan hen is gepredikt, zijn rijp voor het bedrog. Paulus schreef in 2Thess.2:9-
12: 
 
“9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en 
wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die 
verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig 
te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen 
zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd 
hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. 
 
Dus degenen die het evangelie der genade, voor de opname, hebben gehoord en het 
verworpen hebben, krijgen tijdens de verdrukking geen tweede kans. De wonderen van 
Satan zullen hen verleiden en ze zullen de Antichrist volgen. 
 
We pakken de draad weer op bij Op.13:15-18: 
 
“15 ………………………………. en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden 
aanbidden, gedood zouden worden. 16 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; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat 
merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: 
die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en 
zijn getal is zeshonderd zes en zestig”. 
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Dit is het merkteken van het beest. Miljoenen zullen de keuze moeten maken door, of het 
beest te aanbidden, of te worden gedood. Degenen die trachten de overheid te ontlopen 
zullen niet in staat zijn om iets te kopen of te verkopen omdat ze het merkteken van het 
beest niet hebben. Voor de eerste keer in de 1900 + jaren, sinds het boek Openbaring is 
geschreven, heeft de mensheid de technologie om dat te doen. Een kleine chip, die de 
identificatie en financiële status bevat, kan onder de huid van iemand zijn hand of voorhoofd 
worden geplaatst. Het kopen geschiedt dan elektronisch zonder het gebruik van contant 
geld. Deze chip kan tevens dienst doen om aan te geven waar iemand zich op de wereld 
bevindt, zodoende kan het “spoor” van iemand, door de gehele wereld, tot op een paar voet 
nauwkeurig worden bepaald. We kunnen niet met absolute zekerheid zeggen dat een 
dergelijke chip deze functie ook zal krijgen, maar de mogelijkheid bestaat. 
   
DE ZEVEN SCHALEN VAN DE TOORN VAN GOD. 
 
In aanvulling op tirannieke heerschappij van de Antichrist zal de tweede helft van de zeven 
jaren van verdrukking de ergste serie plagen te zien geven die ooit over de aarde zijn 
gekomen. In Op.16:1 schrijft Johannes: 
 
“En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en 
giet de zeven fiolen (schalen) van den toorn Gods uit op de aarde”.  
 
De eerste schaal van de toorn wordt over de aarde uitgegoten in Op.16:2 en veroorzaakt 
boze zweren aan allen die het merkteken van het beest hebben. 
 
“En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos 
gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld 
aanbaden”. 
 
De tweede schaal van toorn wordt, in Op.16:3, uitgegoten op de zee en dood al het leven in 
de zee.  
 
“En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle 
levende ziel is gestorven in de zee”. 
 
Dit is werkelijk een wereldomvattende ramp, bijna niet te bevatten. Herinner u dat eerder, 
in Op.8:8-9, dat de tweede bazuin tot gevolg had dat een derde deel van de zee als bloed is 
geworden en een derde deel van het leven in zee heeft gedood. De tweede schaal van toorn 
zal eenzelfde effect hebben met dien verstande dat de vernietiging veel uitgebreider zal zijn.  
 
Voor een groot deel is dit de trend van de schaal oordelen. Ze zijn vaak, maar niet altijd, 
vergelijkbaar met de bazuin oordelen, alleen zijn ze veel verwoestender. 
 
De derde schaal van toorn wordt uitgegoten op de zoetwater voorzieningen waardoor het 
water in bloed verandert, Op.16:4: 
 
“En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de 
wateren werden bloed”. 
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Herinner u dat eerder, in Op.8:10-11, de derde bazuin tot gevolg had dat een derde van de 
rivieren en fonteinen (zoet water) bitter en giftig werd. De derde schaal van toorn zal een 
vergelijkbaar effect hebben, met dien verstande dat de wateren  veranderen in bloed, en al 
het water treffen, niet alleen een derde deel. 
 
De vierde schaal van toorn wordt uitgegoten op de zon,  de mensen op de aarde te 
verhitten door vuur, Op.16:8: 
 
“En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te 
verhitten door vuur”. 
 
Er is een beperkte overeenkomst tussen deze vierde schaal van toorn en de vierde bazuin in 
Op.8:12-13. Ofschoon de plagen niet veel op elkaar gelijken gaat het in beide gevallen over 
de zon. 
 
De vijfde schaal van toorn wordt uitgegoten op de troon van het beest en veroorzaakt 
duisternis en grote pijn, Op.16:10-11: 
 
“10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd 
geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; 11 En zij lasterden den God des hemels 
vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren;…………………………………”. 
 
Merk op dat, ook al eren zij de ware God niet als God, toch nemen ze Hem kwalijk dat de 
plagen over hen komen. Opnieuw zien we de beperkte overeenkomst met de vijfde bazuin, 
van Op.9:1-11, die ook grote pijn tot gevolg had. Daar was de pijn op hen: “………die het 
zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben”. (Op.9:4).   
 
Zoals we reeds bezig waren om Openbaringen en Mattheüs 24 met elkaar te vergelijken, zijn 
de volgende paar verzen uit Matth.24:28-29: 
 
“28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. 29 En 
terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 
schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen 
zullen bewogen worden”. 
 
Sommigen hebben vers 29 voor het zesde zegel aangezien alwaar de zon zwart werd als een 
haren zak, en de maan als bloed werd. Maar dat heeft, zoals we dat reeds eerder hebben 
besproken, veel eerder plaats gevonden. Verse 29 heeft waarschijnlijk veel meer betrekking 
op de vijfde schaal van de toorn in Op.16:10-11, alwaar het koninkrijk van het beest wordt 
verduisterd. Joël 3:15 plaatst de gebeurtenissen van Matth.24:28-29 even voor de 
wederkomst van de Heer, en zegt: 
 
“De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken”. 
 
Op dit punt komt het einde van de verdrukking zeer nabij, misschien slechts een paar 
dagen. 
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De zesde schaal van toorn wordt uitgegoten op de rivier de Eufraat, Op.16:12, waardoor 
deze droog komt te staan om de weg vrij te maken voor de koningen van het oosten. 
 
“En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is 
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen,……………..”. 
 
Zoals reeds eerder genoemd in de discussie betreffende de zesde bazuin is het het meest 
waarschijnlijk dat dit hetzelfde leger is, van 200 miljoen, dat een derde van de 
wereldbevolking dood, zie Op.9:13-19. Het boven geciteerde vers lijkt te betekenen dat deze 
legers voorheen alleen aan de oostzijde van de rivier de Eufraat waren. Het is mogelijk dat 
de 1/3 van de wereldbevolking,  die gedood worden, plaats vindt in het verre oosten en het 
oostelijk gedeelte van het midden oosten. Er leven inderdaad genoeg mensen in China, 
India, en de vele andere, kleinere, dichtbevolkte landen in het verre oosten. Maar als er 
kernraketten worden gebruikt kan de vernietiging alle landen rond de aardbol treffen.  
 
Deze geweldige invasie vanuit het oosten is het waar Daniël 11:44-45 van de Antichrist zegt: 
 
“44 Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; 
daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. 
45 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeen aan den berg des heiligen 
sieraads (in de heilige stad Jeruzalem); en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper 
hebben”. 
 
Op.16:13-14 zegt: 
 
“13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des 
valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; 14 Want het zijn geesten der 
duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele 
wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods”. 
 
Openbaring 16:16 verteld ons waar ze worden vergaderd: 
 
“En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt 
Armageddon”. 
 
Dit is een heenwijzing naar de stad Megiddo in het noorden van Israël. Het woord 
“Megiddo” betekent:  “plaats van massa’s”. Deze stad ligt op een heuvel en kijkt uit over een 
grote vlakte, bekend als “de vallei van Armageddon”. 
 
Het zal natuurlijk enkele dagen voor de militaire wereldmachten duren om de vallei van  
Armageddon te bereiken. Hierdoor kunnen we zien dat de vijfde en de zesde schaal van de 
toorn niet direct achter elkaar plaats vinden. Sommigen, die de opname plaatsen na de 
verdrukking,  trachten dikwijls de zeven schalen van de toorn te comprimeren in een zeer 
korte tijd van soms een paar dagen. Maar dat is duidelijk niet het geval. We weten niet hoe 
lang het zal duren voordat alle zeven schalen van de toorn uitgegoten zullen zijn, maar we 
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weten wel dat het op zijn minst verscheidene dagen zal omvatten, en waarschijnlijk enige 
maanden.  
 
De zevende schaal van de toorn wordt uitgegoten in de lucht en geeft donderslagen, 
bliksemen, aardbevingen en grote hagelstenen. Op.16:17-20 zegt hier over: 
 
“17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den 
tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. 18 En er geschiedden 
stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, 
hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een 
zodanige aardbeving en zo groot. 19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de 
steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om 
haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. 20 En alle eiland 
is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden”. 
 
Dit zal klaarblijkelijk niet een typische lokale aardbeving zijn die slechts een enkele stad treft. 
Deze aardbeving  zal vele steden en natiën en bergen en eilanden vernietigen. Misschien 
heeft u de wetenschappelijke documentaires gezien die ons zeggen hoe een aardbeving 
andere aardbevingen in gang kan zetten, vloedgolven, en vulkanische erupties  die een 
cascade effect kunnen hebben rond de gehele wereld langs de belangrijkste breuklijnen. Eén 
zo’n breuklijn is bekend onder de naam de Ring van Vuur vanwege de grote vulkanische 
activiteit langs die breuklijn. Het volgt de kustlijnen van de continenten rond de rand van de 
Grote Oceaan. Regelmatig zijn er aardbevingen langs deze ring en hierbij behoren de 
aardbevingen in Californië, Alaska, en Japan.  Nog zo’n breuklijn is de Rift Valley breuklijn die 
noordwaarts loopt door Afrika naar Israël. De grote meren van zuid en centraal Afrika en de 
Dode Zee in Israël liggen allen langs deze breuklijn. 
 
Op.16:21 zegt: 
 

“En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op 

de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage 
was zeer groot”. 
 
Een “talent” was een gewicht dat varieerde op verschillende plaatsen en tijden als gevolg 
van valuta wetten. In Israël woog een talent zilver ongeveer 100 pond.  ( 1 Eng. Pond is 454 
gram) en een talent goud woog ongeveer 200 pond. Terwijl we niet weten hoe zwaar de 
hagelstenen zullen zijn is het duidelijk dat ze buitensporig groot zullen zijn “want deszelfs 
plage was zeer groot”.   
 
In een discussie over de natuurlijke gevaren die het resultaat kunnen zijn van een aardbeving 
die gepaard gaat  met vulkanische uitbarstingen, zegt Microsoft Encarta  Encyclopedia 2000: 
“Klimatologische gevaren houden in: stormen van verschillende types, schade aan kustlijnen 
door ijs of golven, droogte, overstromingen, sneeuw, hagel, bliksem, en natuurlijke 
branden”.  Het kan dus zijn dat God de plaag van de aardbevingen gebruikt om de keten van 
gebeurtenissen in gang te zetten die de grote hagelstenen tot gevolg hebben. Ik moet er 
eveneens op wijzen dat dit een bewijs is van God’s goddelijke inspiratie van de Schrift. Ik 
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betwijfel of een profeet van de eerste eeuw kon weten dat vulkanische uitbarstingen 
kunnen resulteren in hagelbuien.  
 
DE VROUW OP HET BEEST EN DE VAL VAN BABYLON. 
 
In de vorige paragraaf zagen we hoe de beschrijving van de zevende schaal van de toorn 
zegt, Op.16:19: 
 
“En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het 
grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den 
wijn des toorns Zijner gramschap”. 
 
Dit brengt ons naar de hoofdstukken 17 en 18 van Openbaring dat de grote hoer beschrijft 
en de vernietiging van de “grote stad”. Deze hoofdstukken bevatten nogal wat metaforen 
die uitgelegd moeten worden naarmate we voortgaan door de tekst. 
 
Op.17:1 zegt: 
 
“En één uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide 
tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele 
wateren”. 
 
Later, in vers 7, begint de engel vele van de metaforen te verstrekken die in dit hoofdstuk 
worden gegeven. Dus zullen we af en toe even verder vooruit kijken naar de uitleg als we 
door de verzen heen gaan.  
 
Openbaring 17:18 legt uit wat de “grote hoer” symboliseert. 
 
“En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen 
der aarde”. 
 
En Openbaring 17:15 vertelt ons wat de “vele wateren” zijn. 
 
“En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en 
scharen, en natien, en tongen”. 
 
Dus het oordeel waarvan de engel spreekt in Op.17:1 is het oordeel over een grote stad die 
het koninkrijk heeft over de koningen der aarde en daarbij regeert over vele natiën van 
vele talen.   
 
De vraag naar welke grote stad hier wordt verwezen is het onderwerp geweest van veel 
debatten. Sommigen denken dat deze passage verwijst naar Rome. Anderen denken dat het 
de grote, herbouwde, stad Babylon is, en sommigen denken dat de grote stad Jeruzalem is. 
We zullen, al voortgaande, elk van deze mogelijkheden tot in detail onderzoeken. Na 
bestudering van de kwestie kan ik niet met zekerheid zeggen welke stad deze “grote stad” is. 
Maar ik vind, dat van deze drie, de grote stad van Op.17, Jeruzalem het niet kan zijn, en het 
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bewijsmateriaal dat wijst in de richting van het herbouwde Babylon is groter dan het 
bewijsmateriaal dat wijst in de richting van Rome.  
 
Rome was natuurlijk de hoofdstad van het Romeinse Rijk ten tijde dat deze openbaring, door 
Jezus Christus, is gegeven aan de apostel Johannes. Het Romeinse Rijk bestond voor het  
grootste deel uit Europa, Noord Afrika en het midden oosten. Ten tijde van Jezus Christus en 
zijn Apostelen was het Romeinse Rijk niet zo groot dat het zich uitstrekte tot Babylon. In 
ongeveer 113 na Christus was de keizer Trajan (98-117 na Christus) in staat om het keizerrijk 
te vergroten tot aan de Perzische Golf, omvattende Mesopotamië (het moderne Irak) 
inclusief de stad Babylon. Babylon was de hoofdstad van het Babylonische Rijk dat over het 
midden oosten regeerde gedurende de zesde eeuw voor Christus, voordat het Babylonische 
Rijk viel voor het Medo Perzische Rijk.  Het Babylonische Rijk breidde zich niet uit tot de stad 
Rome. Het is Jeruzalem waar de Heere Jezus Zijn troon zal oprichten om te heersen, in het 
toekomstige duizendjarig koninkrijk, over de gehele aarde. Maar historisch gezien , zelfs op 
zijn hoogtepunt, was het koninkrijk van Israël nooit zo groot als het Babylonische of 
Romeinse rijk.  
 
Als wordt vermeld in Op.17:11: “der grote hoer, die daar zit op vele wateren”  is het 
belangrijk om op te merken dat een soortgelijke bewoording werd gebruikt om Babylon te 
beschrijven. Jer.51:12-13 profeteert: 
 
“………………………………Babel ………..13 Gij, die aan vele wateren woont, die machtig zijt van 
schatten! uw einde is gekomen,…………………………..”. 
 
In Op.17:2 zien we de grote hoer (de grote stad) beschreven als iemand: 
 
“Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn 
dronken geworden van den wijn harer hoererij. 
 
In de Bijbel worden woorden als “ontucht”, “hoer”, en “hoereren” vaak figuurlijk gebruikt 
met betrekking tot het aanbidden van valse goden, zoals het geval is in Ezechiël 16 en 
2Kronieken 21:11. Een vrouw kan ontucht bedrijven door te hoereren  met een man die niet 
haar eigen man is. De metaforische analogie is dat een natie ontucht kan plegen door het 
aanbidden van een valse god in plaats van de ene ware God.  Als dus Op.17:2 verwijst naar 
koningen der aarde die ontucht plegen met de grote hoer, dan wijst dat naar koningen die 
een valse god aanbidden, die in dit geval het beest ( de Antichrist) is. Degenen die zeggen 
dat Rome de “grote stad” is wijzen op het feit dat de Rooms Katholieke Kerk zijn 
hoofdkwartier daar heeft en dat de door hun onderwezen valse religie Bijbels gekwalificeerd 
kan worden als ontucht. We moeten ons echter realiseren dat iedere valse religie in de 
wereld gekwalificeerd kan worden als Bijbelse ontucht. 
 
Openbaring 17:3 zegt: 
 
“En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een 
scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en 
tien hoornen”. 
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Bedenk dat we in Op.13:1 zagen: 
 
“……..uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn 
hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods 
lastering”. 
 
Dit doet denken aan hoe het Romeinse Rijk wordt gesymboliseerd door een soortgelijk beest 
met tien hoornen in Daniël 7:7-8. Ook Satan werd beschreven als een rode draak met zeven 
hoofden en tien hoornen in Op.12:3-17. Het argument dat Rome de “grote stad” is wordt 
geholpen door de theorie, en wel gedeeltelijk gebaseerd op Dan.7:7-8, dat de tien natiën 
deel zullen zijn van het herleefde Romeinse Rijk.  De tien natiën  van het herleefde Romeinse 
Rijk kunnen komen van de Europese Unie welke ontstaan is door het Verdrag van Rome in 
1957. 
 
Op.17:9-10 zegt: 
 
“9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de 
vrouw zit. 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is 
nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven”. 
 
Bergen worden in de Bijbel soms gebruikt om koninkrijken te symboliseren zoals in het geval 
van Daniël 2:35-45 en Jeremia 51:24-25. En uiteraard hebben de zeven koninkrijken zeven 
koningen. Dan wordt ons verteld dat vijf van de koningen vallen (ze regeren niet langer), één 
regeert en één is komende en zal een korte tijd te regeren. Zoals we weldra zullen zien is de 
zevende koning de Antichrist. Ik heb Bijbelleraren hun theorieën horen uitleggen wie de 
andere koningen of koninkrijken zijn. Ik ben me echter niet bewust dat deze theorieën 
voldoende schriftuurlijke onderbouwing hebben om hierover een discussie te 
rechtvaardigen.  Dus voor nu laat ik deze vraag open. 
 
Openbaring 17:4-6 zegt: 
 
“4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk 
gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en 
van onreinigheid harer hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, 

namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der 
gruwelen der aarde. 6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, 

en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote 
verwondering”. 
 
In de aangehaalde passage wordt naar de “grote stad” verwezen als Babel,  en in de 
hoofdstukken 17 en 18 wordt vier keer “Babel” genoemd. (Op.17:5; 18:2, 10 en 21). 
De vrouw heeft een gouden drinkbeker vol van ontucht zoals we dat zullen zien in Op.18:3: 
 
“Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de 
koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, …………….”. 
 
Vergelijk dit met Jer.51:7-8, waar gezegd wordt: 
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“7 Babel was een gouden beker in de hand des HEEREN, die de ganse aarde dronken 
maakte; de volken hebben van haar wijn gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. 8 
Schielijk is Babel gevallen en verbroken; ………………”. 
  
Hier is dus een sterke band met Babel. 
 
Een ander verband met Babel wordt gevonden in Zach.5:6-11. In de verzen 6-8 zegt een 
engel tot Zacharias: 
 
“6 ………………………Dit is een efa (een meetvat), die voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog 
over henlieden in het ganse land. 7 En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was 
een vrouw, zittende in het midden der efa. 8 En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij 
wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve”. 
 
Hier wordt de goddeloosheid gesymboliseerd door een vrouw, zoals de vrouw in Op.17, en 
ze zit in een kist, en met een loden gewicht wordt de top van de kist bedekt. Vervolgens zegt 
Zach.5:9-11: 
 
“9 En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in 
haar vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de 
efa tussen de aarde en tussen den hemel. 10 Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: 
Waarhenen brengen zij deze efa? 11 En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in 
het land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting”. 
 
Het land van Sinear is het land van Babylonië, het tegenwoordige Irak. Dit is een duidelijke 
geografische heenwijzing naar het land waar Babylon is gevestigd. We zien de 
“goddeloosheid” gesymboliseerd door een vrouw die naar het land Babylon wordt gebracht 
alwaar een huis voor haar zal worden gebouwd. 
  
We gaan terug naar Openbaring 17. De vrouw (de grote stad) zal een groot aantal heiligen 
hebben gedood. Degenen die geloven dat de grote stad Rome is wijzen er op dat het 
Romeinse Rijk veel christenen ter dood heeft gebracht, speciaal gedurende de eerste drie 
eeuwen die volgden op de aardse bediening van Jezus Christus. Eveneens werden veel 
heiligen vervolgd, of gedood, in Jeruzalem, zoals aangegeven in Hand.8:1: 
 
“En Saulus had mede een welbehagen aan zijn (Stefanus) dood. En er werd te dien dage een 
grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid 
door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen”. 
 
Openbaring 17:8: 
“Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten 
verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn 
geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat 
was en niet is, hoewel het is”. 
 
Bedenk dat we in Op.13:3-4 zagen: 
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“3 En ik zag één van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd 
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. 4 En zij aanbaden den 
draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit 
beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?”. 
 
In Op.17:11 zien we: 
 
“En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven (koningen) 
en gaat ten verderve”. 
 
Vanuit deze verzen is het duidelijk dat het beest met de zeven hoofden en de tien hoornen 
twee dingen vertegenwoordigt, een koninkrijk dat niet meer is maar dat zal herleven en de 
koning (de Antichrist) die over dat koninkrijk heerst. Dit koninkrijk is zo machtig dat het 
meerdere kleinere koninkrijken omvat, en de koning is zo machtig dat hij over vele koningen, 
en hun koninkrijk, heerst. 
  
Dit is onderdeel van Satan zijn namaak strategie. Wetende dat Jezus Christus de “Koning der 
koningen” is (Op.17:14), komt Satan in de Antichrist die dan tijdelijk de koning der koningen 
wordt. Eveneens, zoals Jezus Christus stierf en uit de dood opstond, zo zal de Satan dit 
namaak wonder toepassen op de Antichrist. De Antichrist (de zevende koning) zal gedood 
worden, of het zal zo lijken, maar dan als het ware weer opstaan uit de dood (Op.13:3-4), en 
wordt dan de achtste koning zoals Op.17:11 dat beschrijft. 
 
Openbaring 17:12-13 zegt: 
 
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet 
hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. 13 
Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven”. 
 
Deze tien koningen (de tien hoornen) moeten niet worden verward met de zeven koningen 
(de zeven hoofden). We hebben gezien dat vijf van de zeven koningen hun heerschappij is 
beëindigd, en de zesde zal er zijn totdat de Antichrist langs komt. Maar de tien koningen van 
de verzen 12-13 hebben hun koninkrijk nog niet, dat krijgen ze niet eerder als dat de 
Antichrist het overneemt als koning van al deze koninkrijken. 
 
Zijn deze tien koningen dan alle koningen die er in de wereld zijn? Nee, Er zijn honderden 
koningen in de wereld. Dit zijn slechts de tien die in competitie zijn met het beest. Dit is een 
belangrijk verschil, en het “waarom” zullen we later zien. 
 
Openbaring 17:16-17: 
 
16 En de tien hoornen (tien koningen), die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer 
haten (de grote stad), en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en 
zullen haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn 
mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, 
totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn”. 
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Hier hebben we aanvullende zekerheid dat, zelfs in de tijd van deze grote vernietiging, God 
nog steeds de volledige controle heeft. God wil dat de grote hoer wordt vernietigd. Daarom 
geeft God dat doel in de harten van de tien koningen, zodat ze haar zullen vernietigen en 
haar koninkrijken aan het beest geven.  
 
Deze tien koningen die “het grote Babylon” aanvallen kunnen dezelfde zijn als de vele 
koningen en grote natiën, waarvan Jeremia profeteert, die Babylon zouden aanvallen.   
Van de aanval op Babylon, zoals beschreven in Jeremia, wordt gezegd dat het uit vele grote 
natiën komt vanuit het noorden. Jer.50:9 zegt: 
 
“Want ziet, Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden 
verwekken, en tegen Babel opbrengen; die zullen zich tegen haar rusten; van daar zal zij 
ingenomen worden; hun pijlen zullen zijn als eens kloeken helds, geen zal ledig wederkeren”. 
 
Jer.50:41 voegt daar aan toe: 
 
“Ziet, daar komt een volk uit het noorden; en een grote natie, en geweldige koningen 
zullen van de zijden der aarde opgewekt worden”. 
 
Let op de uitdrukking: “die zullen zich tegen haar rusten” in vers 9. God verwijst vaak naar 
Babel door vrouwelijke voornaamwoorden of titels, zoals: “dochter van Babel” in Jer.50:42. 
Dit komt overeen met “het grote Babylon, de moeder der hoererijen” in Op.17:5 en: “Gaat 
uit van haar, Mijn volk” in Op.18:4 en “Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe” in 
Op.18:7. 
 
Op.17:14 kijkt nog verder vooruit naar de komst van Jezus Christus naar de aarde. 
 
“Dezen (de tien koningen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen 
(want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de 
geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen”. 
 
Omdat God de tien koningen gebruikt om Zijn wil uit te voeren betekent niet dat zij los van 
de haak zijn. Ze zullen volkomen door de Heer verslagen worden in de slag bij Armageddon. 
 
Nu komt Openbaring hoofdstuk 18 dat ons vertelt over de val van de grote stad, waar naar 
wordt verwezen als “het grote Babylon”, het klaaglied van de wereld over zijn val, en de 
vreugde in de hemel over zijn val. Op.18:1-2 zegt: 
 
“1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en 
de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtelijk met een grote 
stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, (verwijzing naar Jes.21:9) 
en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, 
en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte”. 
  
Het is interessant om op te merken dat de uitdrukking: “is gevallen” wordt herhaald. 
Sommigen geloven dat dat betekent dat de stad twee keer zal vallen, en dit versterkt het 
argument dat de grote stad het herbouwde Babel is. De eerste keer is het gevallen in de 
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zesde eeuw voor Christus, en dit zou dan zijn tweede val zijn. Ik weet niet of Babel zal 
worden herbouwd en opnieuw vallen, of dat deze passage metaforisch verwijst naar een 
andere stad genaamd Babel. Maar ik vind de studie van dit onderwerp zeer interessant. 
 
Hier volgt enige achtergrond informatie over de stad Babel. Volgens de “Microsoft Encarta 
2000, was, in de tijd van Nebucadnezar (ongeveer 600 voor Christus)”, Babel de grootste 
stad in de toen bekende wereld. Nadat Babel in de handen viel van de Meden en de Perzen, 
rond 536 voor Christus, hielden de Meden en de Perzen Babel als hun hoofdstad voor 
ongeveer 60 jaar. Nadat Alexander de Grote de Meden en de Perzen had verslagen, 
aangevoerd door Darius de derde in de slag van Gaugamela, in 331 voor Christus, ging 
Alexander Babel binnen en offerde aan de Babylonische god Marduk. Enige jaren later 
keerde Alexander terug naar Babel en was van plan om het de hoofdstad van het Griekse 
Rijk te maken, maar hij stierf een vroege dood in 323 voor Christus in Babel (volgens 
Wikipedia) in het paleis van Nebucadnezar. Later werd Babel tot hoofdstad gemaakt door de 
Seleucidische dynastie door de opvolgers van Alexander, maar enige jaren later werd de 
hoofdstad enige mijlen verplaatst naar het noorden naar Seleucië aan de rivier de Tigris. 
De ruïnes van Seleucië liggen ongeveer 15 mijlen ten zuidwesten van Bagdad. Ofschoon 
Babel veel van zijn belangrijkheid voor de wereld had verloren, bleef het nog eeuwenlang 
bewoond. Rond 1100 na Christus werd de stad Al Hillah dichtbij Babel gebouwd, 
hoofdzakelijk opgebouwd met de stenen uit de ruïnes van Babel. Al Hillah is nu een stad met 
bijna 300.000 inwoners. Babel is gevestigd in Irak, ongeveer vijf mijlen ten noordwesten van 
Al Hillah, ongeveer 20 mijlen ten oost - zuidoosten van Karbala, en ongeveer 50 mijlen ten 
zuiden van Bagdad.  
 
De profetie in Jeremia 51:26 zegt van Babel: 
 
“En zij zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook geen steen tot fondamenten; want 
gij zult tot eeuwige woestheden zijn, spreekt de HEERE. 
 
Sommigen wijzen er op dat een groot aantal stenen uit het vroegere Babel werden gebruikt 
om Al-Hillah te bouwen. Daarom beweren velen dat deze profetie, van Jer.51:26, in de 
toekomst nog vervuld moet worden. Er zijn vele soortgelijke passages die voorzeggen dat 
Babel voor eeuwig  een woeste, onbewoonde plaats wordt, met inbegrip van de vele 
passages in de hoofdstukken 50 en 51 van Jeremia.Jer.50:39-40 zegt bijvoorbeeld: 
 
“39 Daarom zo zullen de wilde dieren der woestijnen met de wilde dieren der eilanden daarin 
wonen; ook zullen de jonge struisen daarin wonen; en men zal er geen verblijf meer hebben 
in eeuwigheid, en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. 40 Gelijk God 
Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de HEERE, alzo zal niemand 
aldaar wonen, en geen mensenkind in haar verkeren. 
 
Bedenk dat de verwoesting van Sodom en Gomorra door vuur geschiedde en het gebeurde 
plotseling. Zie ook Jer.50:2-3; 50:13; 50:23; 51:29; 51:37; 51:41-44 en 51:62, waarin God 
herhaaldelijk de verwoesting van Babel benadrukt. Dus als ik zo nu en dan nieuw 
filmmateriaal krijg te zien van activiteiten in Babylon, moet ik me afvragen of de profetie van 
de vernietiging van Babylon nog steeds vervuld moet worden in de toekomst. 
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Op.18:3 zegt: 
 
“Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de 
koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn 
geworden uit de kracht harer weelde”. 
 
Sommigen theoretiseren dat de profetieën van Op.17 en 18 naar twee verschillende steden 
heenwijzen. Dit vers levert echter het bewijs dat de stad die het hoofdkwartier is  van de 
wereldwijde valse religie en de stad die het centrum is van het wereldwijde economische 
welvaart één de dezelfde zijn. De stad die de kooplieden van de aarde rijk heeft gemaakt is 
dezelfde stad die ontucht heeft gepleegd met de koningen van de aarde. Denk er aan dat de 
uitdrukking “hoererij”, zoals dat wordt gebruikt in Openbaringen,  een metaforische 
heenwijzing is naar het aanbidden van een valse god. Dit vers doet eveneens denken aan 
Op.14:8, waar wordt gezegd: 
 
“En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die 
grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt”.   
 
Op.18:4-5 zegt: 
 
“4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, 
opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet 
ontvangt. 5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is 
harer ongerechtigheden gedachtig geworden”. 
 
Dit lijkt erg veel op Jer.51:6 waar wordt gezegd: 
 
“Vliedt uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel; wordt niet uitgeroeid in haar 
ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak des HEEREN, Die haar de verdienste betaalt. 
 
De verwijzing naar de tijd van de wraak van Jehovah is een indicatie dat de profetie in Jer.51 
voor de toekomstige verdrukking is. Jer.51:2 maakt duidelijk dat deze aanval op Babel 
gedurende de verdrukking zal zijn omdat het “ten dage des kwaads” wordt genoemd. 
Jer.51:45 zegt hetzelfde  als Op.18:4-5 en Jer.51:6, zeggende: 
 
“Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt een iegelijk zijn ziel, vanwege de 
hittigheid van den toorn des HEEREN”. 
 
Een andere reden die we weten dat de passage in Jeremia moet verwijzen naar de 
toekomstige verdrukking in plaats van naar de invasie in Babylon door de Meden en de 
Perzen lang geleden, wordt gevonden in Jer.50:20: 
 
“In die dagen en te dier tijd, spreekt de HEERE, zal Israels ongerechtigheid gezocht worden, 
maar zij zal er niet zijn, en de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden; want Ik 
zal ze dengenen vergeven, die Ik zal doen overblijven”. 
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Dit is een duidelijke heenwijzing naar het einde van de verdrukking als Jezus Christus terug 
keert. Het is niet eerder dan die toekomstige tijd dat God al degenen zal vergeven die Hij 
heeft doen overblijven van het volk Israël.  
 
Een andere aanduiding is waar Jer.50:38 zegt: 
 
“Droogte zal zijn over haar wateren, dat zij uitdrogen; want het is een land van gesneden 
beelden, en zij razen naar de schrikkelijke afgoden. 
 
Dit zou een aanwijzing kunnen zijn naar de zesde schaal van de toorn in Op.16:12, waarin 
wordt gezegd: 
 
“En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is 
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon 
komen zullen”. 
 
Op.!8:6-8 zegt: 
 
“6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar 
werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. 7 Zoveel als zij 
zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; 
want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw 
zien. 8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en 
zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt”. 
 
Merk op dat de stad zit als een koningin en zal met vuur worden verbrand, evenals de stad in 
hoofdstuk 17. Dit geeft aan dat Openbaring 17 en Openbaring 18 naar dezelfde stad 
verwijzen.  
 
Jer.51:25 vermeld eveneens dat de stad Babel verbrand zal worden, dat zou dezelfde 
gebeurtenis kunnen zijn als beschreven in Op.17:16 en 18:9. 
 
“Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de ganse aarde verderft, 
en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de steenrotsen afwentelen, en zal u stellen 
tot een berg des brands”. (Jer.51:25). 
 
Enige verzen later zegt Jer.51:30: 
 
“Babels helden hebben opgehouden te strijden, zij zijn gebleven in de vestingen, hun macht is 
bezweken, zij zijn tot wijven geworden; zij hebben hun woningen aangestoken, hun grendels 
zijn verbroken”. 
 
Later, in datzelfde hoofdstuk, zegt Jer.51:58: 
 
“Zo zegt de HEERE der heirscharen: Die brede muur van Babel zal ten enemale ontbloot 
worden, en haar hoge poorten zullen met vuur aangestoken worden; zodat de volken 
tevergeefs, en de natien ten vure zullen gearbeid hebben, dat zij mat worden”. 
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Een ander aspect van Op.18:6-8 dat we kunnen vergelijken met een Oud Testamentische 
passage is: 
 
“…………..zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe………………..”. 
 
In Jesaja 47:1 spreekt God tot: 
 
“……………..gij jonkvrouw, dochter van Babel! …………………dochter der Chaldeen! …………..”. 
 
Hij zegt in vers 3-5 van Jes.47: 
 
“Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden; Ik zal wraak nemen, 
en Ik zal op u niet aanvallen als een mens. 4 Onzes Verlossers Naam is HEERE der 
heirscharen, de Heilige Israels. 5 Zit stilzwijgende, en ga in de duisternis, gij dochter der 
Chaldeen! want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken”. 
 
Verder in Jes.47:8-9: 
 
“Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en 
niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen. 
9 Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van 
kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer 
toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen”. 
 
In beide, zowel in Openbaring 18 als in Jesaja 47 zien we Babel gesymboliseerd als een 
koningin, en ze ontkent dat ze weduwe zal worden. 
 
Openbaring 18:9-10 zegt: 
 
“En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar 
bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 10 
Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, 
de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen”. 
 
Er zijn sommigen die in dit vers zien, en aannemen, dat de grote stad in hoofdstuk 18 niet 
dezelfde grote stad is als de stad in hoofdstuk 17. Dit is omdat  ze “de koningen der aarde” 
zien als degenen, die de vernietiging van de grote stad bewenen (hoofdstuk 18) terwijl van 
de koningen in  hoofdstuk 17 wordt gezegd dat ze de grote stad haten en dat zij degenen zijn 
die het zullen verbranden.  Ik denk dat het geen verschillende steden zijn maar dat het 
andere koningen zijn. Er zijn vandaag de dag honderden natiën op de aarde, en er zullen 
waarschijnlijk honderden natiën op de aarde zijn ten tijde van de verdrukking. Omdat de 
“tien koningen”, die hun macht geven aan het beest, de grote stad haten, betekent niet dat 
de grote stad wordt gehaat door de honderden andere koningen van de andere natiën 
waarnaar wordt verwezen als “de koningen der aarde”. Eén aanwijzing dat Openbaring 17 
en 18 dezelfde grote stad beschrijven is het feit dat Op.18:9 zegt dat: “de koningen der 
aarde” hebben gehoereerd met de grote stad, en Op.17:2 zegt dat: “de koningen der 
aarde”  hebben gehoereerd met de grote hoer, waarvan op zijn beurt wordt gezegd de 
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grote stad in Openbaring 17:18 te zijn. Dit is een sterke aanwijzing dat ze één en dezelfde 
zijn. 
 
Honderden natiën houden van de grote stad vanwege alle geld en grote rijdommen die hen 
rijk heeft gemaakt. Op.18:11-19 zegt: 
 
“11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar (de hoer, de grote 
stad), omdat niemand hun waren meer koopt; 12 Waren van goud, en van zilver, en van 
kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van 
scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het 
kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; 13 En kaneel, en reukwerk, 
en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en 
schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. 14 
En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk 
was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. 15 De kooplieden dezer 
dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar 
pijniging, wenende en rouw makende; 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed 
was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk 
gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest. 17 En alle 
stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, 
stonden van verre; 18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad 
was deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en 
rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de 
zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest 
geworden”. 
 
De koopliedenzijn rijk geworden door de grote stad en zijn geruïneerd omdat ze is verwoest. 
 
Jesaja 43:5-6 zegt: 
 
“5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u 
verzamelen van den ondergang. 6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: 
Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde”. 
 
Jesaja 43:9 zegt: 
 
“Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden;……”. 
 
De context van deze passage is blijkbaar gericht op de eindtijd. Dan zegt Jesaja 43:14: 
 
“Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Om ulieder wil heb Ik naar Babel 
gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeen, in de schepen, 
op welke zij juichten”. 
 
Het is interessant dat degenen “handel drijven over zee” (in Openbaring 18) van verre de 
rook zullen zien opgaan van de brandende stad. Het oude Babel ligt, landinwaarts, ongeveer 
300 mijlen verwijderd van de Perzische Golf en de rivier de Eufraat is normaliter te ondiep 
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voor grote schepen. Dat wil niet zeggen dat de rivier niet uitgebaggerd kan worden voor 
scheepsverkeer of dat de regenval toe zal nemen in de verdrukkingstijd.  Maar zo als het er 
nu voor staat wordt Babel niet beschouwd als een haven. Jeruzalem past ook niet in dit 
beeld omdat het niet aan de kust ligt en helemaal geen rivier heeft. Terwijl Rome niet aan de 
kust ligt maar wel een havenplaats is, het ligt ongeveer 15 mijl vanaf de Middellandse Zee en 
is te bereiken via de Tevere Rivier.  
 
De kooplieden in Op.18:11-19  zullen in een staat van wanhoop verkeren over de 
vernietiging van de grote stad, maar de reactie in de hemel zal het tegenovergestelde zijn. 
Op.18:20-21 zegt: 
 
“20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God 
heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. 21 En een sterke engel hief een steen op als een 
groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met 
geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden”. 
 
Dit is zeer vergelijkbaar met hetgeen Jer.51:63-64 zegt: 
 
“63 En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een 
steen daaraan binden, en werpen het in het midden van den Frath (Eufraat); 64 En zult 
zeggen: Alzo zal Babel zinken, en niet weder opkomen, vanwege het kwaad, dat Ik over 
haar zal brengen,………………………………………..”. 
 
Dit ondersteunt de gedachte dat de profetieën in Jeremia 50-51 spreken over de 
verdrukking. 
 
We weten dat in het duizendjarig koninkrijk, dat volgt op de verdrukking, Jezus Christus zal 
heersen vanuit Jeruzalem waar dan ook de tempel zal staan. Dit lijkt te overtuigen dat de 
grote stad niet Jeruzalem is omdat de grote stad voor eeuwig vernietigd zal worden in dit 
oordeel, en dat geld niet voor Jeruzalem. 
 
In Op.18:22-24 wordt het lot van de grote stad verder beschreven: 
 
“22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet 
meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden 
worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht der kaars 
zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer 
gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn 
alle volken verleid geweest. 24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der 
heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde”. 
 
De grote stad zal blijvend vernietigd worden en voor eeuwig onbewoond blijven als oordeel 
voor het grote bedrog en voor het doden van de heiligen.  
 
Degenen die de theorie onderschrijven dat een herbouwd Babel de “grote stad” is, zeggen 
dat de vernietiging van Babel, door de Meden en de Perzen in de zesde eeuw voor Christus, 
niet de Bijbelse profetie vervulde van de volledige verwoesting van Babel. Zij wijzen op de 



 

198 
 

latere geschiedenis van Babel met Alexander de Grote, eerder in dit artikel genoemd,  dat 
Babel vele honderden jaren bleef bestaan als stad, hoewel veel minder groot, en een thuis is 
geworden voor vele verstrooide Joden. Zelfs na de aardse bediening van Jezus Christus was 
er nog steeds een Joodse gemeenschap in Babel. Petrus schreef zijn eerste brief over Babel 
rond 60 na Christus. 1Petrus 5:13 zegt: 
 
“U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon”. 
   
We hebben reeds gezien dat de profetieënbetreffende Babel in de eindtijd vrij talrijk zijn. 
Is dit het oude herbouwde Babel of is het een andere stad dan Babel waarvan metaforisch 
wordt gesproken als Babel? Meer van de vele profetieën aangaande Babel in de eindtijd 
worden hieronder besproken. 
 
De profetie van Jesaja 13:19-20 zegt: 
 
“19 Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der 
Chaldeen, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. 20 Daar zal geen 
woonplaats zijn in der eeuwigheid, en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot 
geslacht; en de Arabier zal daar geen tent spannen, en de herders zullen er niet legeren”. 
 
Dit zelfde hoofdstuk begon in Jes.13:1 met: 
 
“De last van Babel, dien Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft”. 
 
En de verzen 6 en 9 geven aan dat de context is: “de dag des HEEREN”, de toekomstige 
verdrukking. 
 
Vond deze vernietiging plaats toen Babel viel voor de Meden en de Perzen in 536 voor 
Christus? Ezra 7:6-7 zegt: 
 
“6 Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, 
die de HEERE, de God Israels, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des 
HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek. 7 Ook sommigen van de kinderen Israels, en 
van de priesteren en de Levieten, en de zangers, en de poortiers, en de Nethinim, togen op 
naar Jeruzalem, in het zevende jaar van den koning Arthahsasta”. 
 
Artaxerxes was koning van 465 tot 424 voor Christus. Dus zijn zevende jaar zou 458 voor 
Christus zijn geweest en dat was ongeveer 78 jaar nadat de Meden en de Perzen Babel 
aanvielen en innamen in 536 voor Christus.  
 
Dus de stad Babel viel niet plotseling en werd ook niet onbewoond toen het Babylonische 
rijk viel. Op zijn minst waren er daar nog vele Joden na al die jaren. 
 
Assyrië: Als we naar deze profetieën over Babel kijken moeten we waarschijnlijk ook 
sommige van de passages onderzoeken die gaan over Assyrië in de eindtijd. De profetieën 
over Assyrië kunnen licht werpen op de profetieën over Babel omdat Assirië en Babel beiden 
in het land lagen, dat is het moderne Irak, en, zoals we zullen zien: “het land van Nimrod”. 
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Micha 5:3-4 zegt: 
 
“3 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard 
hebbe; dan zullen de overigen (het overblijfsel)  Zijner broederen zich bekeren met de 
kinderen Israels. 4 En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid 
van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan 
de einden der aarde”. 
 
De barensnood zijn de barensweeën die regelmatig als metafoor worden gebruikt voor de 
herhaalde intense plagen die God de aarde zal toebrengen in de toekomstige verdrukking. 
Het overblijfsel dat terugkeert naar Israël en het heersen van Christus over de aarde zijn 
eveneens indicaties van de eindtijd. In deze context gaat Micha 5:5-6 verder met: 
 
“5 En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze 
paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de 
mensen. 6 Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod 
in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal 
komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden”. 
 
We moeten opletten om niet Assyrië te verwarren met Syrië. Ze zijn verschillende volken. Dit 
wordt duidelijk aangegeven in 2Koningen 16:5-9: 
 
“5 Toen toog Rezin, de koning van Syrie, op, met Pekah, den zoon van Remalia, den koning 
van Israel, naar Jeruzalem ten strijde; en zij belegerden Achaz (koning van Juda), maar zij 
vermochten niet met strijden. 6 Te dierzelfder tijd bracht Rezin, de koning van Syrie, Elath 
weder aan Syrie, en wierp de Joden uit Elath; en de Syriers kwamen te Elath, en hebben daar 
gewoond tot op dezen dag. 7 Achaz nu zond boden tot Tiglath-pilezer, den koning van 
Assyrie, zeggende: Ik ben uw knecht en uw zoon; kom op, en verlos mij uit de hand van den 
koning van Syrie, en uit de hand van den koning van Israel, die zich tegen mij opmaken. 8 En 
Achaz nam het zilver en het goud, dat in het huis des HEEREN, en in de schatten van het huis 
des konings gevonden werd, en hij zond den koning van Assyrie een geschenk. 9 Zo hoorde 
de koning van Assyrie naar hem; want de koning van Assyrie toog op tegen Damaskus (de 
hoofdstad van Syrië), en nam haar in, en voerde hen gevankelijk naar Kir, en hij doodde 
Rezin (de koning van Syrië)”. 
 
Dit zijn enige vreemde bondgenootschappen. In plaats van dat Israël (de tien noordelijke 
stammen) en Juda (de twee zuidelijke stammen) samen verenigd waren in de strijd tegen 
Syrië en Assyrië zien we hier dat Syrië en Israël samen streden tegen Juda en Assyrië. Dit 
verbaast enigszins, maar de reden om dit naar voren te brengen is om te laten zien dat 
Assyrië en Syrië twee verschillende koninkrijken zijn. Syrië had Damaskus als zijn hoofdstad, 
zoals het dat ook vandaag nog is. De hoofdstad van Assyrië was Ninevé. Ninevé lag niet in 
het hedendaagse Syrië maar in wat nu noord Irak is. De ruïnes van Ninevé liggen ongeveer 
tien mijlen ten noorden van de huidige stad Mosul. Vandaag de dag wonen er Assyriërs in 
Irak, maar Ninevé werd vernietigd en Assyrië is langgeleden opgehouden een onafhankelijk 
koninkrijk te zijn.  
 



 

200 
 

Merk op dat in de passage van Micha 5:5-6, zie boven, samen met “het land Assyrië” God 
het noemt “het land van Nimrod”. Bedenk dat Nimrod de oprichter was van het koninkrijk 
Babel in het land Sinear, samen met Erech, Accad en Calne. Gen.10:8-10 zegt: 
 
“8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde. 9 Hij was een 
geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een 
geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en 
Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear”. 
 
De ruïnes van de stad Nimrod (ook wel Nimrud, Namrud of Borsippa genoemd) liggen aan de 
oostzijde van de rivier de Tigres. Ongeveer 20 mijlen ten zuidoosten van Al Hillah. Ik ben niet 
in staat geweest om de ruínes van Accad of Calne te lokaliseren op een kaart, maar van de 
ruïnes van Accad wordt gezegd dat ze dichtbij Bagdad liggen in centraal Irak.  
 
Hier vanuit gaande blijkt dat door “het land van Assyrië” en “het land van Nimrod” God in 
Micha 5:5-6 verwijst naar een gebied dat zich uitstrekt langs de rivieren Tigres en Eufraat, 
omvattende het grootste deel dan de oostelijke helft van het gebied dat bekend staat als 
de vruchtbare halve maan. Dat is het dichtst bevolkte deel van het huidige Irak, 
waarschijnlijk hoort daar niet de barre woestijn bij in het zuidwesten. Van de stad Kush 
wordt gezegd dat het ook in deze regio ligt. Zoals we in Gen.10:8 zagen was Nimrod de zoon 
van Cusch (Kush), zoon van Cham, zoon van Noach.  
 
Verscheidene passages in de Bijbel spreken over Assyrië als zijnde het object van de toorn 
van God. Jesaja 10:5 zegt bijvoorbeeld: 
 
“Wee den Assyrier, die de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun 
hand!”. 
 
In Jesaja 14:25 zegt God: 
 
“Dat Ik Assur in Mijn land zal verbreken, en hem op Mijn bergen vertreden; opdat zijn juk 
van hen afwijke, en zijn last van hun schouder wijke”. 
 
Het is hier duidelijk dat de Assyriërs het land Israël zijn binnengedrongen, en aldus is God in 
Zijn land en op Zijn bergen. De profetie in Nahum 3:1 begint met: 
 
“Wee der bloedstad, (Ninevé, hoofdstad van Assyrië)…..” 
 
Nahum 3:3-4 zegt: 
 
“3 De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard, als de bliksemende spies, en er zal 
veelheid der verslagenen zijn, en een zware menigte der dode lichamen; ja, er zal geen einde 
zijn der lichamen, men zal over hun lichamen struikelen; 4 Om der grote hoererijen wil der 
zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht 
heeft, en geslachten met haar toverijen”. 
 
Nahum 3:7 zegt: 
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“En het zal geschieden, dat allen, die u zien, van u wegvlieden zullen en zeggen: Nineve is 
verstoord, wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik u troosters zoeken?”. 
 
Merk op hoe losbandigheid, toverijen, volken verkopen en hoererijen parallel lopen met 
Babel in Op.18. Eveneens lopen de vernietiging en klaagliederen parallel met Op.18. 
 
Andere steden in het hedendaagse Irak, die Bijbels belangrijk zijn, zijn onder andere Ur en Al 
Qurnah. De ruïnes van Ur ( nu ook wel genoemd Tell Al Zmugqayyar) zijn net ten zuiden van 
de rivier de Eufraat, ongeveer 8 mijlen ten zuidwesten van An Nasiriyah en ongeveer 150 
mijlen van de Perzische Golf. Door sommigen wordt geloofd dat de stad Al Qurnah de plaats 
is van de tuin van Eden, gebaseerd op Gen.2:10-14. Al Qurnah ligt ongeveer 35 mijlen ten 
noordwesten van Basra, ongeveer 100 mijlen van de Perzische Golf, waar de Eufraat en de 
Tigres samenkomen.  
 
DE SLAG VAN ARMAGEDDON. 
 
God zegt in Zach.12:2-3: 
 
“Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, 
ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. 3 En het zal te dien dage 
geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich 
daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen 
zich tegen haar verzamelen”. 
 
We hebben reeds gezien dat, toen de zesde schaal van de toorn werd uitgegoten, de rivier 
de Eufraat opdroogde zodat massa’s militairen, uit het oosten, westwaarts konden gaan 
naar Armageddon.  We zagen eveneens hoe de drie onreine geesten uitgingen om de 
militaire machten van de gehele aarde te verzamelen. Ze zullen allen samenkomen in die 
ene grote vlakte in noord Israël. Militair gezien heeft dit geen enkele zin. Geen enkele 
generaal zou zijn hele leger in één locatie proppen zoals hier gebeurt en dan ook nog met 
miljoenen andere troepen. Hier neemt onze soevereine God de controle over om Zijn plan 
uit te werken naar Zijn wil. 
 
Er is een profetie over de terugkomst van Jezus Christus in Jesaja 63:3-6 waar wordt gezegd: 
 
“3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen 
getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is 
gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak 
was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen. 5 En Ik zag toe, en er was 
niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde; daarom heeft 
Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund, 6 En Ik heb de volken 
vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid; en Ik heb 
hun kracht ter aarde doen nederdalen”. 
 
Een wijnpers is als een groot vat die is gevuld met druiven. De druiven worden dan gestampt 
door een persoon in het vat, en het druivensap loopt uit de bodem van het vat in een kruik. 
De vallei van Armageddon zal zijn als een enorme grote wijnpers, en de legers van deze 
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wereld zullen de druiven zijn. Jezus Christus zal ze vertrappen en hun bloed zal vloeien als 
een rivier. 
 
Dit was een voorafschaduwing toen de apostel Johannes de engel zag, in Op.14:18-20, die 
sprak tegen een andere engel: 
 
“18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep 
met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe 
sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. 
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der 
aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. 20 En de wijnpersbak werd 
buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der 
paarden, duizend zeshonderd stadiën ( ongeveer 180 mijlen) ver. 
 
In hoofdstuk 3 van Joël hebben we een profetie over dezelfde gebeurtenis. In Joël3:2 zegt 
God: 
 
“Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal 
met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen 
hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld”.  
 
Joël 3:9-14 gaat verder met: 
 
“9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat 
optrekken alle krijgslieden. 10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de 
zwakke zegge: Ik ben een held. 11 Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken  heidenen) van 
rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!) 12 De heidenen 
zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te 
richten alle heidenen van rondom. 13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; 
komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder 
boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des 
HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens”. 
Opmerking van de vertaler:  De King James Bijbel heeft voor “dorswagens” het woord 
                                                   “decision” = “beslissing”. Daar, in dat dal, wordt de strijd beslist! 

 
In deze passage wordt naar de vallei van Armageddon verwezen als het dal der beslissing en 
als het dal van Josafat. Het lijkt er niet op dat dit enige verbinding heeft met de vroegere 
koning van Juda genaamd Josafat. Daarentegen is de naam Josafat hier gebruikt omdat het 
betekent: “Jehovah heeft geoordeeld”. Merk de herhaling op van Sikkel en perskuipen / 
wijnpersbak. 
Dit zal plaats vinden als Jezus Christus tenslotte terugkeert naar de aarde, dat brengt ons 
naar Matth.24:30: 
 
“En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al 
de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid”. 
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Jezus Christus zal uit de Hemel terugkeren op een wit paard en de legers van alle natiën 
doden met het zwaard van Zijn mond (het Woord van God) in Armageddon. Op.19:11-16 
zegt: 
 
“11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was 
genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 12 En Zijn 
ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had 
een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, 
dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. 14 En de 
heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. 
15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En 
Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des 
toorns en der gramschap des almachtigen Gods. 16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij 

dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren”. 

 
Ofschoon het moeilijk is om te zeggen hoe ze erbij betrokken zullen worden geeft Zacharia 
12:8 aan dat Israël gesterkt zal worden voor de strijd aan het einde van de verdrukking. 
 
“Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen 
struikelen zou, zal te dien dage zijn als David (een machtige strijder); en het huis Davids zal 
zijn als goden; als de Engel des HEEREN  (onoverwinnelijk) voor hun aangezicht”. 
 
En Christus zal terugkeren en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, ten oosten van 
Jeruzalem. Zach.14:4 zegt: 
 
“En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten;………………….”. 
 
Vanhier verliet Hij ook de aarde. Hand.1:9-11 zegt: 
 
“9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij (de discipelen) het zagen, en een 
wolk nam Hem weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl 
Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij 
Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen 
is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren”. 
 
De Heer zal wederkeren op de Olijfberg dat op kleine loopafstand van Jeruzalem ligt. 
 
Zacharia 12:9-10 zegt: 
 
“9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die 
tegen Jeruzalem aankomen. 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 
Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij 
aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de 
rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk 
kermt over een eerstgeborene”. 
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Israël zal zich eindelijk realiseren dat de Messias, die tenslotte tot hen is gekomen, 
werkelijk Jezus Christus is die door Israël is gekruisigd en verworpen. Ze weten dat niet 
eerder dan nadat Hij is terug gekomen. Dit blijkt verder uit Zach.13:6 waar wordt gezegd dat, 
na de terugkomst van Christus: 
 
“En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn 
de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers (vrienden)”. 
 
Geen wonder dat ze rouwklagen. Ze zullen zich realiseren dat degene die ze zozeer hebben 
veracht in werkelijkheid hun Verlosser is, die voor hen leed en stierf. 
 
DE OORDELEN. 
 
Na de verdrukking zal Jezus Christus de Antichrist oordelen en de Valse Profeet, Satan, de 
Heidense natiën en de natie Israël, niet speciaal in genoemde volgorde.   
 
De Antichrist (het beest) en de Valse Profeet zullen rechtstreeks, en voor eeuwig, in de poel 
des vuurs worden geworpen. Op.19:20 zegt: 
 
En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de 
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken 
van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend 
geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. 
 
Deze twee gaan duizend jaar voor alle anderen, die verloren zijn, in de poel des vuurs; want 
het is niet eerder dan na het duizendjarig koninkrijk dat Satan en de rest van de verlorenen, 
van alle eeuwen, voor eeuwig in de poel des vuurs zullen worden geworpen. (Op.20:11-15). 
 
Gedurende de duizendjarige heerschappij van Christus op aarde zal Satan gebonden zijn in 
de afgrond zoals Op.20:1-3 dat zegt: 
 
“1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een 
grote keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en 
satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, 
en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 
duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden 
worden”. 
 
In Matth.25 maakt Jezus Christus duidelijk hoe Hij de Heidense natiën zal oordelen. 
Matth.25:31-32 zegt: 
 
“31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de 
volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen 
van de bokken scheidt”. 
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De natie Israël zal, zoals we later zullen zien, apart worden geoordeeld. Maar deze passage 
betreft alle overlevenden van de verdrukking , van de Heidense naties.  
 
Matth.25:33-40 gaat verder met: 
 
“33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 34 
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij 
gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging 
der wereld. 35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben 
dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt 
Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt 
Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de 
rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, 
en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een 
vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank 
gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal antwoorden en tot 
hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders 
gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan”. 
 
Met “mijn broeders” verwijst Jezus Christus naar het gelovige deel van Israël. Hier zien we 
dus dat de Heidenen geoordeeld zullen worden gebaseerd op het feit hoe ze gedurende de 
verdrukking de Israëlieten behandelen, speciaal de 144.000. Er zullen mensen uit alle 
naties zijn die het koninkrijk binnengaan, maar nog in hun sterfelijke lichamen. 
 
Zo zullen er ook mensen uit alle natiën zijn die het koninkrijk niet worden binnengelaten. 
Matth.25:41-46 zegt: 
 
“41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik 
ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij 
hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet 
geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij 
niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben 
wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, 
en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: 
Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet 
gedaan.46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het 
eeuwige leven”. 
 
De verlorenen uit de verdrukking zullen worden opgesloten in de Hades tot het oordeel voor 
de grote witte troon. Jesaja 24:21-22: 
 
“21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen 
des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem. 22 En zij 
zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten 
worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden”. 
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Met betrekking tot het vonnis over de natie Israël zegt Ezechiël 20:34-38: 
 
“34 Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de landen, waarin gij verstrooid 
zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en door een uitgegoten 
grimmigheid. 35 Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken, en Ik zal met u aldaar 
rechten, aangezicht aan aangezicht; 36 Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de 
woestijn van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE. 37 En Ik zal 
ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds. 
38 Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal 
hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap 
Israels niet weder komen, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben”. 
 
Uit deze passage blijkt dat de Israëlieten geoordeeld zullen worden buiten het land Israël, 
in de woestijn der volken. De overtreders zullen niet worden toegelaten in het koninkrijk 
of in het land Israël. Dit in tegenstelling met de heidenen die allen geoordeeld zullen 
worden in het dal van Armageddon.  
 
HET KONINKRIJK. 
 
Tenslotte zullen alle heiligen, die zijn gestorven in de verdrukking, en alle Oud 
Testamentische heiligen opstaan in hun onsterfelijke lichamen om te leven in het 
koninkrijk. Op.20:4-5 vertelt ons het volgende over de heiligen uit de verdrukking: 
 
“4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de 
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, 
en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet 
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als 
koningen met Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder 
levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding”. 
 
Aangaande de heiligen van het Oude Testament weten we van Daniël dat ook zij op dit 
moment opgewekt zullen worden. Met betrekking tot de dagen direct na de verdrukking 
zegt Daniël 12:11-13: 
 
“11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel 
zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.12 Welgelukzalig is hij, 
die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen. 13 Maar gij, ga henen 
tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen”. 
 
Zie ook Daniël 12:1-3 en Jesaja 26:19-21. 
 
Hier eindigt onze studie van de verdrukking.  Nu komt: 
 

-9)- Het Duizendjarig koninkrijk onder de Heerschappij van Jezus Christus. 
Na de opname van de Gemeente, en na de zevenjarige verdrukking, en na de tweede komst, 
zal Jezus Christus heersen in Zijn koninkrijk. Hoe zal dat koninkrijk er uitzien? We zullen hier 
enige van de basiskenmerken van dat koninkrijk onderzoeken. 
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DE DUUR VAN HET KONINKRIJK. 
 
Eén van de meest beknopte en informatieve passages aangaande het koninkrijk staat in 
Openbaring. Na de beschrijving van de tweede komst van de Heer, in hoofdstuk 19, maar 
voor het oordeel voor de grote witte troon in Openbaring 20:11-15 en het eeuwig koninkrijk 
in de hoofdstukken 21 en 22 hebben we de beschrijving van het koninkrijk. 
 
Openbaring 20:1-10 zegt: 
 
“1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een 
grote keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en 
satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, 
en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 
duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de 
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en 
die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet 
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als 
koningen met Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder 
levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en 
heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen 
macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 
heersen duizend jaren. 7 En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas 
uit zijn gevangenis ontbonden worden. 8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in 
de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; 
welker getal is als het zand aan de zee. 9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en 
omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God 
uit den hemel, en heeft hen verslonden. 10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in 
den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd 
worden dag en nacht in alle eeuwigheid”. 
 
Deze passage maakt veel dingen duidelijk. Satan zal gebonden worden en niet in staat zijn 
om de mensen te beïnvloeden. De eerste opstanding, de opstanding van de Oud 
Testamentische heiligen (Daniël 12:2-3 en 12:13) en de heiligen uit de verdrukking, zal plaats 
vinden aan het begin van het koninkrijk. Deze opstanding moet niet worden verward met de 
opstanding van de christenen bij de opname welke plaats zal vinden zeven jaren eerder, 
voorafgaand aan de verdrukking. De opname was een verborgenheid (of: een geheimenis) 
die voor het eerst is geopenbaard aan onze apostel Paulus en is geen onderwerp voor zowel 
Oud Testamentische profetieën of profetieën die gegeven zijn tijdens de aardse bediening 
van Jezus Christus. 
 
De duur van dit koninkrijk zal duizend jaren zijn. Deze passage maakt het zeer duidelijk, door 
ons niet slechts één keer maar zes keer te vertellen dat het duizend jaar zal duren. Satan zal 
aan het einde van de duizend jaar voor een korte tijd worden vrij gelaten. Deze passage kan 
vragen oproepen bij de lezers, maar we hopen dat in het vervolg van dit artikel de meeste 
vragen beantwoord zullen zijn. Voor een beschrijving van het eeuwig koninkrijk, dat zal 
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volgen op het duizendjarig koninkrijk, kan iemand de hoofdstukken 21 en 22, van 
Openbaring, lezen.  
 
DIEREN WORDEN VREDELIEVEND. 
 
Met betrekking tot het karakter van het koninkrijk is het boek Jesaja rijk aan profetieën 
betreffende het koninkrijk. In Jes.11:6-9 wordt geopenbaard dat: 
 
“6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het 
kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. 7 De 
koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de 
leeuw zal stro eten, gelijk de os. 8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een 
adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. 9 Men zal 
nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal 
vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken”. 
 
Ten eerste zien we dat de dieren die voorheen vleeseters waren alleen planten beginnen te 
eten, waardoor de dieren niet bang zijn voor elkaar of mensen zullen aanvallen. Velen 
hebben geprobeerd om de waarheid van deze passages te vergeestelijken (allegorische 
uitlegging)  zeggende dat het niet letterlijk is. Het is echter niet zo dat alle dieren letterlijk 
herbivoren zullen zijn in de toekomst, want alle dieren waren eens herbivoren omdat voor 
de zondvloed zowel mens als beest geen vlees van dieren at. Gen.1:29-30 zegt: 
 
“29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse 
aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! 30 
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het 
kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot 
spijze gegeven. En het was alzo”. 
 
Merk op dat de beesten niet als voedsel aan Adam zijn gegeven en ook niet elkaar tot 
voedsel. Aan beide, Adam en de beesten werd het zaadzaaiende kruid en al het groene kruid 
gegeven om te eten. Aldus waren mens en beest vegetariërs. Echter veranderde God, na de 
zondvloed, de dingen. In Gen.9:2-2 zegt God tot Noach: 
 
“2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het 
gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn 
in uw hand overgegeven. 3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al 
gegeven, gelijk het groene kruid”. 
 
Aldus begonnen de dieren de mensen te vrezen omdat de mens toestemming had gekregen 
om de dieren als voedsel te gebruiken. Ook veel dieren werden toen vleeseters.   
Verder schriftuurlijk bewijs van het feit dat dieren in het koninkrijk vredelievend worden 
wordt besproken in het nu volgende gedeelte.  
 
In de wereld waarin wij vandaag de dag leven zijn er veel mensen die de Godheid van Jezus 
Christus ontkennen, ook zijn er velen die zelfs het bestaan van God ontkennen. Maar dat zal 
niet het geval zijn in het koninkrijk. Jesaja 11:9, zoals eerder reeds geciteerd, zegt dat: 
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“……………………..de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem 
der zee bedekken”. 
 
LEVENSDUUR VERHOOGD. 
 
Hier is een andere passage waarin veel informatie aanwezig is. Jesaja 65:20-25 zegt: 
 
“20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn 
dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar 
een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. 21 En zij zullen huizen 
bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten. 22 Zij 
zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete, 
want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen 
zullen het werk hunner handen verslijten. 23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren 
ter verstoring; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met 
hen. 24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo 
zal Ik horen. 25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als 
een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op 
Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE”. 
 
Er zijn veel belangrijke verklaringen in deze passage. We zien een grote toename in de 
leeftijden. Zoals de eerder genoemde passage in Jesaja 11 waar wordt gezegd:  “…luipaard 
bij den geitenbok nederliggen….”  Velen hebben geprobeerd om de waarheid van deze 
passages te vergeestelijken (allegorische uitlegging)  zeggende dat het niet letterlijk is.  
De leeftijden zullen letterlijk langer zijn zoals dat ook letterlijk het geval was voor de 
zondvloed. 
 
In de genealogie van Adam tot Noach, die staan in Gen.5 en 9:29, zijn er extreme hoge 
leeftijden. Als we Enoch uitsluiten, die door God werd weggenomen, (Gen.5:24) op de 
leeftijd van 365 jaar en Lamech die stierf op de leeftijd van 777 jaar, dan zien we dat de 
andere acht leefden tussen 895 en 969 jaren. Na de zondvloed was er een snelle daling van 
de leeftijd tot een kleine 400 jaar. Rond de tijd van de toren van Babel gingen de leeftijden 
naar beneden tot zo’n 200 jaar. Daarna begon de leeftijd, over een periode enige honderden 
jaren, langzaam af te nemen tot de huidige leeftijden. 
 
Natuurlijk zullen velen zeggen dat het idee, dat de mensen de leeftijd hebben bereikt van 
meer dan 900 jaar, belachelijk is. Echter hadden de volgende factoren grote veranderingen 
tot gevolg in de omgeving van de mens en/of zijn levensstijl. Zonder te speculeren op de 
positieve of negatieve effecten die deze factoren hebben gehad op de leeftijd zijn sommigen 
van hen: 
(1)-Voorafgaand aan de zondvloed regende het niet op de aarde, de aarde werd bevochtigd 
      door mist die uit de grond kwam. (Gen.2:5-6). 
(2)-Zoals eerder  genoemd was het na de zondvloed dat de mensen voor het eerst vlees 
      begonnen te eten (Gen.9:3). 
(3)-Het verwijderen van de laag water boven het uitspansel (Gen.1:7 en 7:11) kan effect 
      hebben op de zonnestraling, het aardse magnetisch veld, of de luchtdruk. 
(4)-Na de zondvloed werd het menselijke ras weer aangevuld door slechts acht mensen 
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      (Gen.6:18) wat huwelijken met naaste verwanten vereiste.  
 
Deze factoren, en andere die hier niet zijn overwogen, kunnen een grote invloed hebben 
gehad op de duur van het leven van de mens. We zijn niet in staat om te bepalen welke de 
exacte effecten zijn geweest, we kunnen alleen zeggen dat de gevolgen groot waren. Dus 
moeten we God op Zijn Woord nemen (dat we trouwens altijd zouden moeten doen) 
wanneer Hij ons vertelt over de leeftijden van hen die leefden voor de zondvloed en 
degenen die zullen leven in het komende koninkrijk.  
 
In de passage in Jes.65:20-25 zien we eveneens het normale en alledaagse leven plaats 
vinden. Vaak stellen mensen onterecht het koninkrijk gelijk met een populaire gedachte over 
de hemel. Deze profetie beschrijft echter geen mensen die op wolken zitten en de harp 
bespelen. In plaats daarvan zien we normale activiteiten als het bouwen van huizen en het 
wonen daarin, het planten van wijngaarden, het eten van fruit, het krijgen van kinderen, en 
soms ook het sterven. 
 
Deze passage voorziet  eveneens in het bewijs dat vleesetende dieren planten etende dieren 
worden zoals we dat reeds hebben besproken. 
 
Het is een gemeenschappelijk misverstand om te denken dat alleen degenen die zijn 
opgewekt, of veranderd zijn in onsterfelijke lichamen, het koninkrijk binnengaan. Dat zou 
niemand in het koninkrijk achterlaten die mogelijkerwijs  kan zondigen of sterven. Maar 
Matth.25:31-46 beschrijft Jezus Christus Die de bokken van de schapen scheidt aan het 
einde van de grote verdrukking. Dit is het oordeel van de Heidense natiën (vers 32). Allen die 
vergaderd zijn aan de rechterhand van de Heer zijn overlevenden van de grote verdrukking 
en zullen het koninkrijk binnengaan in hun sterfelijke lichamen. Ze zullen kinderen 
voortbrengen die eveneens sterfelijk zijn. Hetzelfde is waar voor de vele Israëlieten die de 
grote verdrukking zullen overleven, en ook zij zullen kinderen voortbrengen in het koninkrijk. 
Ezechiël 37:25-26 zegt: 
 
“25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders 
gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot 
in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 26 En Ik zal 
een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze 
inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten 
tot in eeuwigheid”. 
 
Al deze mensen, en hun nakomelingen, zullen, in het duizend jarig koninkrijk, in staat zijn om 
te zondigen of om te sterven, en dat ofschoon de Satan gebonden zal zijn en hen niet kan 
beïnvloeden.   
 
EINDE VAN DE OORLOGEN. 
 
Er zal geen oorlog zijn gedurende deze duizend jaren, totdat Satan wordt losgelaten voor 
een korte tijd (Op.20:7-9) aan het einde van deze periode.  Met betrekking tot Jezus Christus 
zegt Micha 4:3: 
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“En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij 
zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het 
andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren”. 
  
Jesaja 2:4 is een soortgelijke passage. Niet alleen zal er geen oorlog meer zijn maar de 
wapens zullen ontmanteld worden en men zal de oorlog niet meer leren. Israël zal vrede 
hebben en in veiligheid in het koninkrijk wonen. Jer.23:5-6: 
 
“5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal 
verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid 
doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal 
Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID”. 
 
Dit is zeker in contrast met het huidige Israël dat aan alle kanten wordt omringd door zijn 
vijanden. 
 
HET OORDEEL VAN JEZUS CHRISTUS EN HET WEDERGEVEN VAN  RECHTERS. 
 
De bovengenoemde verzen van Micha en Jeremia verwijzen naar het oordeel, door Jezus 
Christus, over de natiën van de aarde. Hij zal dat doen in alle wijsheid en volmaakte 
rechtvaardigheid, met een ijzeren roede. Op.19:15: 
 
“En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij 
zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns 
en der gramschap des almachtigen Gods”.  
 
Hij zal heersen als een heuse Koning op een troon, wonende te Jeruzalem. Ook zal Hij 
rechters wedergeven, Jes.1:26: 
 
“En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne; 
daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden”. 
 
Wie zullen de twaalf rechters van Israël zijn? Jezus Christus vertelde Zijn discipelen  in 
Matth.19:28: 
 
“…………………………Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, 
wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook 
zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels”. 
 
ISRAËL ZAL EEN KONINKRIJK VAN PRIESTERS ZIJN. 
 
Zacharia 8:20-23: 
 
“20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschieden, dat de volken, en de 
inwoners van vele steden komen zullen; 21 En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de 
inwoners der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des 
HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan. 22 Alzo zullen 
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vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te 
zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken. 23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 
Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen 
zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden 
gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. 
 
Exodes 19:5-6: 
 
“5 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; 6 En gij zult Mij een 
priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen 
Israels spreken zult”. 
 
HET FEEST DER LOOFHUTTEN. 
 
Een zeer interessante profetie die zich bevindt in Zach.14:16-19, betreft de Heidense naties 
die het loofhutten feest houden in het duizendjarig koninkrijk. 
 
“16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem 
zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den 
HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, 
zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den 
HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen. 18 En 
indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch 
komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die 
niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 19 Dit zal de zonde der 
Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren 
het feest der loofhutten”. 
 
Hier zien we dat in het koninkrijk de Heidenen het loofhutten feest moeten houden wat 
eerder alleen een feest alleen voor Israël was. Om dat feest te houden moeten ze eens per 
jaar, in de herfst, naar Jeruzalem reizen om “de Koning te aanbidden”, Jezus Christus. Jezus 
Christus zal heersen op Zijn troon te Jeruzalem zoals Ezechiël 43:7 dat zegt: 
 
“En Hij zeide tot mij: Mensenkind! dit is de plaats Mijns troons, en de plaats der zolen Mijner 
voeten, alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen Israels, in eeuwigheid; en die van 
het huis Israels zullen Mijn heiligen Naam niet meer verontreinigen,……….”. 
 
Sommigen kunnen onbekend zijn met dit feest en daarom zullen we het loofhutten feest 
bezien in Leviticus 23:33-44: 
 
“33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op 
den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den 
HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij 
doen. 36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij 
een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een 
verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. 37 Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, 
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welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en 
spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren; 38 Behalve de 
sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw 
vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult. 39 Doch op den vijftienden dag der 
zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN 
feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er 
rust zijn. 40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, 
palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des 
HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in 
het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult 
gij het vieren. 42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel 
zullen in loofhutten wonen; 43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in 
loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw 
God! 44 Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des HEEREN tot de kinderen Israels 
uitgesproken”. 
 
Opgemerkt moet worden dat de kalender van Israël begint in het voorjaar, dus is de zevende 
maand niet juli, maar later, in de herfst.  
 
In aanvulling op dit jaarlijkse feest legt Deut.31:10-13 uit dat de wet, eens per zeven jaren, 
voor geheel Israël moest worden voorgelezen, en wel op het loofhuttenfeest. 
 
“10 En Mozes gebood hun, zeggende: Ten einde van zeven jaren, op den gezetten tijd van 
het jaar der vrijlating, op het feest der loofhutten. 11 Als gans Israel zal komen, om te 
verschijnen voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, in de plaats, die Hij zal verkoren 
hebben, zult gij deze wet voor gans Israel uitroepen, voor hun oren; 12 Vergadert het volk, 
de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; 
opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle 
woorden dezer wet. 13 En dat hun kinderen, die het niet geweten hebben, horen en leren, om 
te vrezen den HEERE, uw God, al de dagen, die gij leeft op het land, naar hetwelk gij over de 
Jordaan zijt heengaande, om dat te erven”. 
 
Het kan zijn dat het loofhuttenfeest een iets andere betekenis zal krijgen in het koninkrijk 
omdat Israël niet langer hun verlossing uit Egypte zullen vieren, maar daarentegen hun 
verlossing uit alle natiën waarheen ze waren verstrooid. Jeremia 16:14-15 zegt: 
 
“14 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: 
Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd! 
15 Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels heeft opgevoerd uit het 
land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen 
wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb”. 
 
DE TEMPEL EN DE WET. 
 
De tempel van het duizendjarig koninkrijk wordt tot in detail beschreven in de hoofdstukken 
40-44 van Ezechiël. Ofschoon we hier niet tot in detail op in zullen gaan willen we enige 
belangrijke punten noemen. De heerlijkheid van de Heer zal de tempel vullen (Ez.43:5).  
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De door God aan Mozes gegeven wet zal gehouden worden inclusief de offers (Ez.43:19-27). 
De Levieten zullen dienst doen in de tempel (Ez.44:9-11).De wetten en inzettingen, door 
Mozes gegeven, zullen gehoorzaamd worden (Ez.44:24). Ezechiël 44:25 en 31 geven verder 
bewijs dat de dood van enige mensen en dieren kan en zal gebeuren in het koninkrijk. De 
Sabbatten en feesten van Israël zullen worden gehouden inclusief het pascha en het feest 
van de ongezuurde broden (Ez.45:21), en het loofhuttenfeest (Ez.45:25). Het zal bij allen 
bekend zijn dat Jezus Christus zijn leven gaf als het volmaakte offer voor de gehele 
mensheid. Niettemin openbaart de profetie dat de offers gebracht zullen worden en de wet 
van Mozes zal strikt gehouden worden. 
 
GEOGRAFISCHE VERANDERINGEN IN ISRAËL. 
 
Er zullen eveneens enorme geografische veranderingen optreden in Israël. Wanneer Jezus 
Christus terugkeert op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, zal een aardbeving de berg in 
tweeën splijten. Zacharia 14:4-5: 
 
“4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden naar het oosten, en naar het 
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het 
noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei 
Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als 
gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, 
mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!”. 
  
Bovendien zal de Fontein van levend water, beschreven in Zacharia en Ezechiël, invloed op 
de geografie hebben. Zach.13:1: 
 
“Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van 
Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid”. 
 
Dan laat Zach.14:8 ons zien waarheen dat water zal vloeien: 
 
“Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, 
de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen 
des zomers en des winters zijn”. 
 
 
Het levende water zal uit Jeruzalem vloeien in twee richtingen, naar het westen naar de 
grote zee (de Middellandse Zee) en naar het oosten naar de Dode Zee (oostelijke of Zoute 
Zee). Zie ook Ez.47:1-7:   
 
Welk effect zal dat hebben op de Dode Zee? De Dode Zee is ongeveer 10 mijlen breed en 50 
mijlen lang en loopt van noord naar zuid langs de oostelijke zijde van Judea. Het noordelijk 
einde rijkt tot ongeveer het noorden van Jeruzalem. De Dode Zee heeft geen doorstroming 
en het water is zeven keer zouter dan het water van de oceanen. Er kan geen vis leven in de 
Dode Zee en als er vis vanuit de oceaan in wordt geplaatst dan sterven die spoedig. Er leven 
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alleen bepaalde soorten microben in. In Ezechiël 47:8-11 wordt ons gezegd dat het water 
van de Dode Zee gezond zal worden. 
 
“8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en dalen af in het 
vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren 
gezond. 9 Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een 
der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren 
daarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, 
waarhenen deze beek zal komen. 10 Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen 
staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe; daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der 
netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. 11 
Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout 
overgegeven”. 
 
Het bovengenoemde Engedi ligt aan de westkust van de Dode Zee en ongeveer 25 mijlen ten 
zuidoosten van Jeruzalem. Een schiereiland strekt zich uit in de zee vanuit het oosten. Ten 
zuiden van dat schiereiland is de Dode Zee ondiep, op de meeste plaatsen minder dan 20 
voet. Maar het grootste deel van de zee is ten noorden van dat schiereiland alwaar het 
centrale en noordelijk deel van de zee meer dan duizend voet diep is. Vermoedelijk verwijst 
vers 11 naar het ondiepe zuidelijk deel dat te zout zal blijven voor leven in dat water, en dat 
deel is het verst verwijderd van Jeruzalem. 
 
Deze passage is niet in conflict met de passage die heenwijst naar het feit dat er geen zee 
meer zal zijn. Dat vers (Op.21:1) verwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dat is 
na het duizendjarig koninkrijk.  
 
Zoals vele verzen uit Jesaja aangeven zal het land Israël zeer vruchtbaar worden. De 
woestijnen zullen vruchtbare  velden worden en de velden zullen als wouden worden. 
 
Jes.32:15: 
 
“Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een 
vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden”. 
Jes.29:17: 
 
“Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd 
worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden?”. 
 
Jes.51:3: 
 
“Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar 
woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap 
zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs”. 
 
Jes.35:1: 
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“De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 
verheugen, en zal bloeien als een roos”. 
 
De natie Israël zal veel meer land worden gegeven als  dat het nu in bezit heeft. Een 
algemene beschrijving vinden we in Genesis. Gen.15:18: 
 
“Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik 
dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:….”. 
 
God bevestigde deze belofte aan de zoon van Abraham, Izak, in Gen.26:3, en later aan de 
zoon van Izak, Jacob, in Gen.35:12. Een gedetailleerde beschrijving over hoe het land zal 
worden verdeeld onder de stammen van Israël wordt gevonden in hoofdstuk 48 van 
Ezechiël. 
 
Dit zijn enige van de veranderingen in de geografie en eigendomsrecht dat het Woord van 
God zegt dat plaats zal vinden als het koninkrijk komt. Verdere studie van dergelijke 
passages wordt aanbevolen zoals bijvoorbeeld Zach.14:10 die veranderingen in de geografie 
openbaart.  
 
WAARSCHUWING TEGEN ALLEGORISCHE UITLEG. 
 
Dit zijn slechts enige van de vele profetieën aangaande het koninkrijk waarin Jezus Christus 
op de aarde zal heersen vanuit Jeruzalem. De profetieën waarin God heeft voorzien zijn zeer 
uitgebreid en gedetailleerd. Er zijn er die beweren dat de profetieën betreffende het 
koninkrijk alleen allegorisch uitgelegd moeten worden. Ze pogen te zeggen dat al deze 
gebeurtenissen figuurlijk zijn en proberen om hun letterlijke vervulling onder het tapijt te 
vegen.  Dit zijn typisch degenen die de valse leer onderwijzen dat de gemeente voor eeuwig 
de plaats van Israël heeft ingenomen. Daarom verachten ze de profetieën aangaande de 
uitnemendheid van de natie Israël. Terwijl ze beweren geestelijker te zijn bestempelen ze 
degenen als vleselijk die de letterlijke betekenis geloven van de koninkrijks profetieën.  Maar 
wat kan meer geestelijker zijn dan geloof, God geloven op Zijn Woord? En wat kan nog 
vleselijker zijn dan uitgaan van het feit dat God niet bedoeld wat Hij zegt, en dan proberen 
het Woord van God teniet te doen door de leer van mensen? Zoals boven aangegeven  
hebben ze werkelijk een berg van waarheid die ze proberen te verbergen. Het hier gegeven 
bewijs is slechts een klein deel van de leer die het Woord van God aanbied aangaande het 
koninkrijk. 
 


