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VOORWOORD
Als ineens het sociale- en economische leven bijna compleet stil komt te staan dan 

vraag je je toch af wat er aan de hand is? Er is een pandemie gaande, maar dat 

antwoord bevredigt mij niet.

Zo’n pandemie komt niet zo vaak voor en dan zo wereldomvattend. Nu weet ik als 

christen dat belangrijke gebeurtenissen op aarde door God aan Zijn profeten en 

dienaren bekend worden gemaakt. (Amos3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets 

tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten)

Zou dat nu ook zo kunnen zijn? In het Nieuwe Testament laat Mattheüs ons weten 

dat de Heere Jezus voorzegd heeft, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen 

komen. Dat zal in fases gaan. Eerst zijn er weeën en daarna komt de bevalling. Eerst 

zijn er nog betrekkelijk lichte rampen, waarmee God de mensheid wil waarschuwen 

om zich te bekeren. 

Als dat niet gebeurt, komt er een tijd van Grote Verdrukkingen. In dit boek kunt u 

hierover lezen. 

Maar hieraan voorafgaande geef ik een evaluatie van de huidige tijd. 

Nu ik dit schrijf is het zaterdag voor Pasen. Gisteren gedacht aan het lijden van 

Jezus Christus in onze plaats, voor mijn zonden en voor de zonden van de gehele 

wereld. Morgen is het Pasen. De dag van de overwinning door Jezus Christus op 

de dood en satan.

Wie gelooft in Jezus Christus als zijn of haar Zaligmaker, zal niet sterven, maar 
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eeuwig leven bij Hem, eerst in het Paradijs en later in de Hemel.

Ik dank de Heere dat Hij mij in mijn zwakheid nog in staat gesteld heeft dit boek 

samen te stellen. Ik dank mijn vrouw Kenna voor haar hulp en bijstand in alles. 

Hendrik Schipper

Veenendaal, 11 april 2020.  
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hoofdstuk 1 
Analyse en diagnose van de 

huidige tijd
De corona-crisis.
In wat voor tijd leven wij? Als ineens het sociale- en economische leven bijna com-

pleet stil komt te staan, dan vraag je je toch af wat is er aan de hand? Een pandemie 

vanwege het Corona virus, zal het antwoord zijn, maar dan is dat voor mij een 

antwoord dat de vraag onvoldoende beantwoordt, want er is nog een reden. Als ge-

lovige in de Bijbel weet ik dat er een God is die bij al het aards gebeuren betrokken 

is. Nu kunnen we niet in Gods raad gaan staan. Maar zaken of dingen gebeuren 

niet bij geval. Voor mij is er meer aan de hand dan wat wij denken.

Er was eens een tijd.
Er was eens een tijd dat we gewoon met elkaar om konden gaan. We mochten el-

kaar ontmoeten, elkaar een hand geven, elkaar knuffelen, bij elkaar op visite gaan 

en gezellig met elkaar omgaan. Nu opeens mag dat allemaal niet meer. Nu moeten 

we elkaar mijden, we moeten afstand houden van elkaar, mogen elkaar niet meer 

aanraken en met niet teveel mensen bij elkaar staan. Sociale afstand houden heet 

dat, maar zo sociaal is dat niet, tenzij we ons realiseren waarvoor dat is. Een (le-

vens)gevaarlijk virus treft de mensheid en heeft het normale omgangsverkeer met 

elkaar, lamgelegd met alle sociale- en economische gevolgen van dien. Het treft de 

mensheid hard en alle technische- en wetenschappelijke zeilen worden bijgezet om 

een ramp te keren. Maar ondertussen voltrekt zich over deze wereld een ramp met 

vele slachtoffers. Hoe verklaren we dat? 
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Waar komen wij vandaan?

Er was eens een tijd.
Er was eens een tijd dat mensen geloofden in een schepping die door een Schepper 

gecreëerd was. Die Schepper had Zijn normen en waarden, Zijn ordeningen aan de 

mensheid gegeven. De mens was onderdeel van die schepping en voegde zich naar 

de structuur die de Schepper hem voorhield. Het denken en het handelen werd 

bepaald door de structuur die God aan het leven gegeven had en gaf zekerheid en 

zin aan het  menselijk leven. 

De Bijbel, of althans de interpretatie daarvan was het richtsnoer voor het totale men-

selijk leven in al zijn facetten. Het gezag, de wetten en de normen en waarden van 

een land waren gebaseerd op dat wat mensen uit de Bijbel leerden. Dat waren de 

grenzen waarin een samenleving en de maatschappij functioneerden. Perfect, nee 

verre van dat, want het was mensenwerk met al zijn tekorten en eigenbelangen. Maar 

het uitgangspunt was en bleef de God van de Bijbel, waarvan men afhankelijk was. 

Het op de Bijbel gebaseerde leven is begonnen bij de komst van de eerste zen-

delingen in Nederland, Willibrord en Bonifatius. Vóór die tijd diende men allerlei 

afgoden.

Het op de Bijbel gebaseerde leven werd verlaten.
Er was eens een tijd dat de mens vond dat hij het beter wist dan al diegenen die 

zich aan de structuur hielden die God aan de mens gegeven had. Men verhief de 

menselijke rede tot het hoogste goed. Men kon alleen maar kennis opdoen voor 

zover men dat kon waarnemen. Alles wat zich buiten de menselijke waarneming 

bevond was van geen enkele waarde. Het kwam erop neer dat er geen schepping 

meer was en de mens werd losgemaakt van de Goddelijke structuur. 
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De zin van het leven werd ontleend aan het verkrijgen van menselijke kennis en 

het bevredigen van onze behoeftes. Omdat de rede alleen onvoldoende zin aan het 

leven gaf, kwam er een stroming op gang die zich meer en meer bezighield met 

de diepere vragen die het mens-zijn omtrent zichzelf heeft. De onverzadigbare-, 

moderne- onbevredigde mens ging op een eindeloze zoektocht naar kennis en zijn 

ware ik.

De mens kroonde zichzelf.
Het leidde ertoe dat de schepping geen schepping meer was, maar een toevallig-

heid die door een samenloop van omstandigheden ontstaan is in miljoenen jaren. 

Geen hogere macht boven ons, nee vrijheid, gelijkheid en broederschap werd de 

leugen en begeerte en hoogmoed waren de drijfveren.

Cogito ergo sum werd de wieg van de moderne filosofie. “Ik denk, dus ik ben”, was 

volgens Descartes een formulering om aan te tonen dat onbetwijfelbare kennis uit 

traditie of gewoonte niet bestaat.  Ons eigen verstand is daarbij het startpunt van 

kennis en onderzoek en de mens plaatste zich boven de hogere metafysische ken-

nis en kroonde zichzelf tot een god die boven alle dingen staat.

Waar staan wij nu?
Het is nu de seculiere tijd, de tijd van een leven zonder God. Een nieuw soort 

werkelijkheid.

Een paard is geen paard meer. Een man is geen man meer. Een vrouw is geen 

vrouw meer.

Er is nu een tijd dat we tegenwoordig weer worden geconfronteerd met een heel 

oud vraagstuk. Namelijk de vraag of algemene begrippen werkelijk bestaan en wat 

ze dan zijn. Deftig gezegd, het realisme versus het nominalisme. Binnen het re-
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alisme is een soort een werkelijkheid, waarmee de eigenschappen van een soort 

bepaald zijn. Een eenvoudige voorstelling van zaken is, dat binnen het realisme 

een paard een paard is en een boom een boom. Er is een bepaalde orde waarin de 

werkelijkheid op een bepaalde wijze onderling gerangschikt is.

De mens bepaalt zelf de orde en waarde van 
de dingen.

Een man is geen man meer, het hangt er vanaf welk etiket 
je er op plakt.
Nee zeggen de nominalisten een paard of een boom is een etiket wat er 

opgeplakt is en dat geeft de mens geen greep op de werkelijkheid, want die kan 

zich verschillend voordoen. Het gaat om de ervaring die wij mensen opdoen met 

de werkelijkheid en die ervaringen breiden zich steeds verder uit. Met andere 

woorden we kunnen er een steeds voortschrijdend aantal begrippen opplakken, 

afhankelijk van onze ervaringen. De dingen zijn geen het individu overstijgende 

vaststaande gegevens waarin alles geordend is, maar de individuele mens bepaalt 

zelf de orde der dingen naar aanleiding van de ervaringen die hij daarin opdoet. 

Er is dus geen “zijn”, maar alleen een “worden”. 

De mens ontkent de orde die door de Schepper bepaald is.
De mens bepaalt zelf de orde der dingen en is daarin aan niets gebonden. Vandaar 

dat tegenwoordig een man ook geen man meer is en een vrouw geen vrouw. Dat 

zijn slechts uiterlijke kenmerken die niets over het wezenlijk verschil van een man 

of een vrouw zeggen. We gaan over op het onzijdige “Het” en de ervaring leert ons 

wie “Het” is. Vandaar genderneutraliteit en dat is in wezen het ontkennen van de 

orde die aan de schepping gegeven is.
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De mensheid heeft zich steeds meer van God verwijderd.
Het mag duidelijk zijn dat door het bovenstaande en de toename van de kennis en 

de welvaart van de mens, de mens zich steeds meer van God verwijderd heeft en 

denkt God niet nodig te hebben.

We leven nu in een tijd dat ongelovigen in de politiek en in de journalistiek bepalen 

wat er gebeurt en wat er aan de bevolking bekend gemaakt wordt.  

Meer welvaart – meer leven zonder God.
In de tijd na WOII is de welvaart in de Westerse wereld drastisch toegenomen, 

maar ook is de secularisatie drastisch toegenomen. De helft van de Nederlandse 

bevolking gelooft niet meer in de God van de Bijbel. De seculiere mens waant zich 

oppermachtig en door middel van techniek en wetenschap probeert men alle onef-

fenheden, die het “vooruitgangsgeloof” in de weg staan, op te lossen. We moeten 

steeds meer en meer en “groei” is het toverwoord. Want daarom kunnen we steeds 

meer een wereld realiseren zoals die ons mensen voor ogen staat. 

De economie en het geld zijn onze afgoden.
De economie bepaalt wat we kunnen en de hoofd god is daarin de Mammon, die 

heilig verklaard is. De god van het geld moet gediend worden om financieel te 

kunnen groeien. 

Gevolg: De mens die zichzelf tot koning van de schepping gekroond heeft is een 

slaaf van de productie geworden. Alleen met tweeverdieners kunnen we het hoofd 

boven water houden: haast, stress en burn-outs in overvloed.  

Veel luxe – aan geen ding gebrek.

Echter wel veel zorg- en hulpverleners.
We hebben het heel goed in Nederland en ons land is één van de meest welvarende 
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landen van de wereld geworden. Alles is ruim voorhanden, onderwijs, medische 

zorg, voedsel en ga zomaar door. Daar mogen we dankbaar voor zijn en wij zijn 

een generatie geworden, die nog nooit zoveel luxe gekregen heeft als in alle voor-

gaande generaties. Vreemd is het dan, dat we ook nog nooit zoveel hulpverleners 

in Nederland gehad hebben dan tegenwoordig. Dat duidt er toch op dat er iets 

fundamenteel mis is in deze samenleving.

Groei van occulte en demonische machten.

Mindfulness – Yoga – Boeddhisme

Wetenschappelijke inzichten worden als onweerlegbaar 
verkondigd.

Er is nog nooit zo’n grote behoefte geweest aan zingeving in dit leven als tegen-

woordig. Deze behoefte heeft geresulteerd  in een substantiële groei in activiteiten, 

die zich met occulte- en demonische machten bezighouden, voornamelijk vanuit 

Oosterse godsdiensten. 

Daarnaast is men moeder aarde gaan aanbidden met haar natuur en schoonheid, 

waardoor men allerlei activiteiten ontplooit tot verbetering en behoud van de 

schepping waarin wij leven. Het milieu waarin wij leven is de nieuwe afgod, met de 

klimaatcrisis als laatste hype. Zelfs deze topic denkt de arrogante mens te kunnen 

beheersen en men verzint daarbij allerlei technisch dure oplossingen die de maat-

schappij moeten transformeren, waarbij zogenaamde wetenschappelijke inzichten 

als onweerlegbare waarheden worden verkondigd. 
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De mens is geschapen naar het beeld van God.

Het beeld van God is de mens kwijt geraakt
Hij is daar beelddrager van om tot aanbidding te komen, maar nu echter de mens 

het beeld van God is kwijtgeraakt is hij ook het beeld van zichzelf kwijt en is hij op 

zoek naar aanbidding voor of van zichzelf. 

De mens is van nature een religieus wezen.
Wat men vergeet is, dat de mens van nature een religieus wezen is. Daarom heeft 

de mens vanuit zichzelf een behoefte aan zingeving en aanbidding. Dit verlangen 

vraagt om vervulling en vindt zijn doel in allerlei semireligieuze activiteiten. Dit 

zien we bij alle volkeren op deze wereld, maar ook bij de individuele mens in de 

Westerse maatschappij. Met allerlei misleidingen speelt de duivel op deze behoefte 

in. Onder valse voorwendselen worden zo vele semireligieuze activiteiten ontwik-

keld. Men kiest liever voor een valse god, dan voor de ware God, die hemel, zee en 

aarde geschapen heeft.

God moet verwijderd worden uit de samenleving
De ongelovige wereld wil alles wat aan God herinnert, verwijderen uit de samen-

leving. Ook de op Zijn geboden en wetten bestaande normen en waarden. 

Als gevolg van al het bovenstaande is de seculiere ongelovige wereld druk bezig 

alles te verwijderen wat ons aan onze Joods-christelijke achtergrond herinnert. Aan 

God en Zijn gebod heeft men  geen boodschap meer en wetten en regels moeten 

vernieuwd of veranderd worden. De mens bepaalt zelf wat goed en fout is tot ge-

mak van zichzelf. Er zijn nog nooit zoveel antichristelijke veranderingen ingevoerd 

in onze samenleving als na WOII.

• Algemene seksuele vrijheid i.p.v. voorbehouden binnen het huwelijk.
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• Echtscheidingsrecht i.p.v. trouw te blijven.

• Vrouwenemancipatie ontkent het verschil  tussen man en vrouw.

• Abortus is moord op het ongeboren leven.

• Euthanasie is een vorm van zelfdoding.

• Legalisering van homoseksualiteit is in Gods ogen een gruwel.

• 24/7 economie is afschaffing van de rustdag.

• Genderneutraliteit is ontkenning van het man- of vrouw zijn.

En zo zullen er nog wel meer veranderingen zijn aan te wijzen. Feit is, dat door deze 

wijzigingen in te voeren, de maatschappij steeds godlozer gemaakt wordt en daar 

kan nooit geen zegen op rusten. Juist door onze Joods-christelijke geschiedenis 

is het Westen rijk gezegend in materiële zin. Maar wordt deze achtergrond uit de 

maatschappij verwijderd, dan zal dit ten koste gaan van de orde en de welvaart. 

Moreel bederf en ontkenning van gezag is altijd het begin geweest van de ontaar-

ding van een maatschappij. Menige beschaving is daardoor ten val gekomen. 

De mens als hoofd van de schepping gekroond

Nu ontkroond door het coronavirus.
De hoogmoedige mens die zichzelf gekroond heeft tot hoofd van de schepping en 

geen verantwoording meer af wil leggen aan Zijn Schepper, de Gever van al het le-

ven wordt nu plotseling ontkroond door een virus met een kroon, het corona virus. 

Een virus dat ontstaan is door het verkeerde en zondige gedrag van mensen en 

nu gaat dit virus als een gesel verwoestend de wereld over. Een remedie tegen het 

virus is er nog niet en de ziekenhuizen stromen vol met patiënten. Onzekerheid, 

ondraaglijk lijden en diepe zorgen vullen het land en de wereld.

Het vooruitgangsgeloof valt compleet in duigen.
Wat de mens in zijn hoogmoed dacht te bouwen, wordt ineens irrationeel. De 
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economie lijdt zware verliezen en het dagelijks leven is compleet ontwricht. Crisis 

alom, werkeloosheid, verlies van inkomen, faillissementen en financieel verlies 

staan aan de deur. De volksgezondheid is in gevaar en de medische voorzieningen 

met het verplegend personeel en de artsen doen hun uiterste best het tij te keren. 

En we zijn God dankbaar dat wij in dit land leven. Het is alle zeilen bijzetten en dat 

zal voorlopig nog wel een tijdje zo blijven. 

De roepstem van God.
Laat ik een Bijbeltekst aanhalen die eigenlijk op zichzelf al genoeg zegt en dat is: 

Galaten 6:7: ”Dwaal niet, want God laat niet met Zich spotten, want wat de mens 

zaait, zal hij ook oogsten.” 

Het is net alsof God zegt: “Nu is het genoeg geweest zonder Mij! Kom tot bezin-

ning, gij ongelovigen. Roep Mij aan en Ik zal u behouden”.

Vele zieken sterven dan ook aan deze pandemie en het “gedenk te sterven” komt 

voor velen akelig dichtbij. Wat is het dan belangrijk om te weten of je voor eeuwig 

geborgen mag zijn in de armen van de Heere Jezus Christus. In wie God Zelf naar 

deze wereld gekomen is om verzoening voor uw en mijn zonden te doen. 

De Bijbel zegt, dat het loon van de zonde de dood is en daarna het oordeel. Dat 

geldt voor alle mensen. De gelovigen worden echter niet veroordeeld, alléén beoor-

deeld, omdat de Heere Jezus hun zonden verzoend heeft. Wordt het dan sterven of 

overlijden? Sterft u de eeuwige dood of wordt u over het aardse lijden heen getild 

naar de eeuwige heerlijkheid? 

Laat u met God verzoenen.
Waarom vergaat het u als Adam en Eva? Door te eten van de vrucht van de boom 

van kennis van goed en van kwaad zouden zij tot volkomen zelfontplooiing komen 

en aan God gelijk worden. Door te luisteren naar de leugen van de duivel, werd de 



16

mens onttroond. Het gevolg was een gebroken schepping, waarin de zonde schei-

ding bracht tussen God en de mens. Waar leed zou zijn en de dood zou heersen. 

Waar verzoening tot stand gebracht moest worden tussen God en de mens. En die 

verzoening is door Jezus Christus tot stand gebracht aan het kruis van Golgotha. 

Dus laat u met God verzoenen! 

Bekeer u.
De apostel Paulus zegt: “Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de men-

sen tot het geloof”. Wordt het eeuwig leven, of de eeuwige dood waar wroeging en 

knarsing der tanden zal zijn. Daarom: “Bekeer u, gij ongelovige. Verlaat uw dwaal-

wegen en leer de Waarheid kennen die de Heere Jezus Christus Zelf is. Buiten Hem 

is er geen waarheid, alleen de leugen”.

Dit is nog maar het begin van de rampen die komen.
De Bijbel leert ons dat er nog een tijd zal komen, die nog vele malen erger zal zijn 

als dat wat we nu meemaken. Want het is niet alleen de Corona crisis die ons nu 

treft. In Afrika worden hele oogsten door de sprinkhanen opgevreten en er dreigt 

grote hongersnood. Gigantisch grote bosbranden in Australië. Aardbevingen en 

vulkaanuitbarstingen alom. Verwoestende orkanen. Oorlogen en geruchten van 

oorlogen. 

In Mattheüs 24 wordt dit alles door de Heere Jezus voorzegd, maar zegt Hij erbij:  

“Nog is het einde niet”. De weeën die over de aarde zullen gaan, worden steeds 

groter, voordat de Heere Jezus Christus terugkomt. Er zal een nog veel grotere 

rampentijd over de wereld komen, die de Bijbel “de Grote Verdrukking” noemt. 

Ruim de helft van de wereldbevolking zal in die tijd omkomen. Zelfs in Hollywood 

leeft dat besef met zijn vele science fiction rampenfilms. Dan is wat we nu meema-

ken nog maar kinderspel. 
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Openbaring 6:15 zegt ons:  En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de over-

sten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de 

grotten en tussen de rotsen in de bergen.16  En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: 

Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de 

toorn van het Lam.

Bidt om genade van God.
Het zal een tijd zijn van ongekende rampspoed en waarom is dat dan nodig? 

Omdat de mens van zichzelf een vijand van God is en hij altijd zal proberen Gods 

heerschappij te ontlopen. Er is genade voor nodig, voordat een mens leert buigen 

voor de heerschappij van God. 

Jezus Christus komt terug.

Hij zal het recht herstellen en de aarde zuiveren van alle 
ongerechtigheid.

Maar de Schepper van deze wereld zal Zijn eer niet aan een ander geven, omdat 

deze wereld Zijn rechtmatig eigendom is. Nu regeert de duivel nog in deze wereld 

door de mens heen, de mensen moordenaar en de vader van de leugen en dat 

zien we terug in het gedrag van de mensheid. Maar Gods Zoon Jezus Christus zal 

het recht herstellen en de aarde zuiveren van al haar ongerechtigheid. Vanwege 

de hoogmoed van de mens, gaat dit niet vrijwillig, want de onbekeerde mens re-

belleert liever tegen God, dan zich te onderwerpen aan de Schepper van de wereld 

waarin hij leeft. Hij gaat als gevolg daarvan voor eeuwig verloren, terwijl hij dage-

lijks geniet van Gods goedertierenheid. 

Maak de juiste keuze. Vóór het te laat is.
Wanneer God dan de mens loslaat, omdat de mens God loslaat, dan komt de 
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mensheid in gevaar. Dan is het altijd God of de Jood die vaak de schuld krijgt, als 

er iets niet goed gaat, maar het is de mens zelf die het onheil over zich afroept. 

Daarom o mens, bekeer u tot God en aanvaard het offer van de Heere Jezus en u 

bent voor eeuwig behouden. Of gaat u liever voor eeuwig de Godverlatenheid in, 

waar het te laat is en alle barmhartigheid ontbreekt en een eeuwige wroeging uw 

geweten zal aanklagen?

(Het bovenstaande is o.a. gebaseerd op een recensie van het boek “De onzichtbare Maat” van prof. dr. A. 
Kinneging door een medewerker van het blad “Cultuur onder Vuur”. Het is bewerkt door Dirk de Jong 
en de auteur).
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hoofdstuk 2
Over de huidige tijd, vóór de 

opname van de gelovigen
In de verzen 3 t/m 14 van Mattheüs 24 spreekt de Heere Jezus met Zijn discipelen 

over de tijd vóór de Grote Verdrukking die over de gehele wereld komen zal. 

De volgende gebeurtenissen zullen plaats vinden;

• Vele gelovigen zullen misleid worden.

• Er komen vele valse christussen en profeten/leraren.

• Er zullen veel oorlogen zijn.

• Veel onenigheid onder de volken.

• Hongersnoden zullen er zijn.

• Besmettelijke ziekten.

• Aardbevingen in verscheidene plaatsen.

• De liefde van veel mensen zal afnemen.

• De wetteloosheid zal toenemen. 

• Gelovigen zullen worden verdrukt, gehaat en gedood.

Het Evangelie van het Koninkrijk zal over de gehele 
wereld verkondigd worden.

Al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën en rampen, die daarna ge-

durende zeven jaren over de wereld zullen komen tijdens de Grote Verdrukking.

Mattheüs 24: 3  Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen 

zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het 
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teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? 4 En Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam 

en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlo-

gen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten 

gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk 

opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn 

en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen 

zijn nog maar een begin van de weeën. 

Mattheüs 24:9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door 

alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen 

en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten 11 En er zullen veel valse profeten opstaan 

en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde 

van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En 

dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis 

voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Het einde van deze wereld zal komen als het Evangelie in heel de wereld gepredikt 

zal zijn. Maar in de eindtijd gaat de verkondiging van het Evangelie nog wel door. 

Ook tijdens de Grote Verdrukking en in het 1000 jarig Vrederijk. Daarna komt het 

einde van deze wereld en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. 

De les van de uitspruitende vijgenboom in het voorjaar.

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen over de gebeurtenissen die gaan komen:

Mattheus 24:32  Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt 

en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al 
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deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit 

geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de 

aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Aansporing tot waakzaamheid.

De Heere zegt dat de gelovigen waakzaam moeten zijn. 

Zij moeten op deze tekenen letten en zich niet teveel met 
aardse dingen bezighouden. 
Want net als in de tijd van Noach, lijkt alles heel normaal te zijn. Ongelovige men-

sen onderkennen de tekenen van de tijd niet. Men was ook toen gewoon bezig met 

eten, drinken en trouwen.

De gelovigen moeten echter op de tekenen letten en zich niet teveel bezig houden 

met aardse dingen. Want de Heere komt heel onverwacht terug om Zijn gelovigen 

op te halen. Want zij zullen de verschrikkelijke plagen niet meemaken, indien zij 

“waardig” geacht zullen worden. Wat bedoelt de Heiland hiermee? 

Gelovigen die wedergeboren zijn komen niet in de Grote 
Verdrukking.

Wie is het waard om niet in de Grote Verdrukking te komen?

Dat zijn zij die wedergeboren zijn door het Woord van God en  de Heilige Geest. 

Die met Christus gestorven zijn en eeuwig leven hebben ontvangen. 

Deze zijn het niet waard in zichzelf om aan de plagen te ontkomen, maar door 

hun verbondenheid met de Heere Jezus zijn zij waardig om behouden te worden 

in Hem.

Lukas 21:34  Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt 

door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u 
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niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele 

aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult wor-

den om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor 

de Zoon des mensen. 

Mattheüs 24:36  Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in 

de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal 

ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen 

voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop 

Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen 

wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op 

de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen 

twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 

worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen 

zal. 43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief 

komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 

44 “Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou 
denken, zal de Zoon des mensen komen.”
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hoofdstuk 3
Twee soorten dood en twee 

opstandingen

Teksten over opstanding in het Oude Testament.
Eerst geef ik u enkele teksten door uit het Oude Testament die over de opstanding 

der doden gaan. De profeet Jesaja spreekt over de eerste opstanding tot het eeuwi-

ge leven. Daniël spreekt over beide opstandingen. De tweede opstanding is tot een 

eeuwig oordeel ten dode, tot eeuwig afgrijzen. 

De doden zullen weer leven.
Jesaja 26:19  Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ont-

waak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen 

en de aarde zal de gestorvenen baren.

Over de Grote Verdrukking. Over een opstanding ten 
leven en een opstanding ten dode.

Daniel 12: 1  In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bij-

staat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest 

tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven 

in het boek. 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, 

sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
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In Psalm 49 gaat het over de opstanding van de Heere 
Jezus.
Psalm 49: 16  Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij 

opnemen.

Klinkt u dat vreemd in de oren? Twee soorten dood en twee opstandingen? Nog 

nooit van gehoord? Nu, dat zou best kunnen, want ik denk dat veel christenen dit 

niet weten. Toch staat het in de Bijbel. In Openbaring 20 maakt de Heere Jezus ons 

duidelijk dat er twee soorten dood en twee opstandingen zijn. De eerste dood vindt 

plaats als een mens sterft. Daarna gaat de ziel/ geest van de gelovige mens tijdelijk 

naar het Paradijs. 

De ziel/geest van de ongelovige mens gaat tijdelijk naar het dodenrijk, de plaats 

voor de ongelovigen. In de eerste opstanding staat de gelovige mens op uit het 

graf, krijgt een nieuw eeuwig lichaam en dit nieuwe lichaam wordt verenigd met 

zijn ziel/geest. Dit gebeurt tijdens de opname van de gelovigen. De gelovigen wor-

den dan voor altijd verenigd met hun Heere en Heiland. Voor deze gelukzalige 

mensen is er geen tweede dood.

Teksten over opstanding in het Nieuwe 
Testament.

Na het overlijden gaan Gods kinderen naar het Paradijs, waar de Heere Jezus is.

Lukas 23: 42  En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen 

bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het Paradijs zijn.

Die in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Hij zal opstaan uit de dood en eeuwig met 

Hem leven. 
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Johannes 6: 39  En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat 

Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 

40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem 

gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 44 Niemand 

kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen 

opstaan op de laatste dag.

De Heere Jezus heeft een plaats bereid in de hemel, in het huis van Zijn Vader. 

Daar zal de Heere Jezus Zelf ook zijn. Een plaats voor al Zijn kinderen.

Johannes 14: 2  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik 

het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heen-

gegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 

opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Incidentele opstandingen.
In de Bijbel kunnen we over nog meer incidentele soorten opstanding lezen. Deze 

opgestane mensen hebben voor zover wij kunnen weten geen eeuwig nieuw lichaam 

gekregen, zijn dus later opnieuw gestorven. Zo zijn er na het sterven van de Heere 

Jezus veel gelovige mensen opgestaan en verschenen aan velen. De Bijbel zegt niets 

over een nieuw verheerlijkt lichaam van deze opgestane mensen. (Mattheüs 27:50-52)

De apostolische belijdenis kent één opstanding.
Heel veel mensen die iedere zondag de Apostolische geloofsbelijdenis horen voor-

lezen in hun kerk, weten dat er een opstanding uit de dood komt. Wanneer die 

plaats vindt? Ja, waarschijnlijk op het moment als de Heere Jezus terugkomt om 

te oordelen de levenden en de doden. Want de doden zullen toch eerst moeten 

opstaan om geoordeeld te worden. 
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Gods Woord kent twee opstandingen.
Gods Woord spreekt echter over twee opstandingen. De eerste opstanding wordt 

met name genoemd in de Bijbel. De tweede wordt niet als zodanig genoemd, 

maar is ook de laatste opstanding. Over de eerste opstanding wordt gesproken in 

Openbaring 20:5. Dat is echter het einde van de eerste opstanding.

De eerste opstanding.
Bij deze eerste opstanding gaat het over mensen die gestorven zijn, die dan op-

staan en met een nieuw lichaam in de hemel worden opgenomen. 

De eerste opstanding bestaat uit drie fasen. 
Je zou ook kunnen zeggen uit drie oogsten. Pasen-eerstelingen; Pinksteren-grote 

oogst; Loofhutten-late oogst. 

De eerste opstanding - eerste fase. 
De eerste fase is de opstanding van de Heere Jezus. Hij is de Eersteling, daarna 

komen zij die van Christus zijn.

Mattheus 28: 5  Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet be-

vreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want 

Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

1 Korinthiërs 15: 20  Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling 

geworden van hen die ontslapen zijn. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eer-

steling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

De mensen die bij de kruisiging van de Heere Jezus zijn opgestaan horen daar dus 

niet bij. Er zijn mensen die beweren dat de Oudtestamentische gelovigen gelijk 
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met Christus zijn opgestaan, maar in de Bijbel kan ik dat niet vinden. 

De tweede fase van de eerste opstanding wordt vermeld in 1 Thessalonicenzen 4: 

16, bij de opname van de gelovigen. 

1 Thessalonicenzen 4: 13  Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien 

van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen 

hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God 

op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit 

zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de 

komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf 

zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen 

uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, 

de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar 

een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

De derde en laatste fase van de eerste opstanding vindt u in Openbaring 20 vers 5. 

Dit is de late oogst.

Openbaring 20: 4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun 

gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en 

om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het 

merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en 

gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de 

doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit 

is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. 

Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van 

Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
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De tweede opstanding.
De opstanding (tweede) van de ongelovigen vindt plaats na het 1000 jarig Vrederijk, 

na de laatste strijd met satan, kort voor het laatste oordeel. In het laatste oordeel 

worden deze ongelovigen veroordeeld tot de hel, een plaats van eeuwige wroeging. 

Dit wordt de tweede dood genoemd. Het is eigenlijk geen dood, het is veel erger 

dan de dood. Het is eeuwig van God gescheiden zijn, eeuwig in smart en ellende 

zijn. Daarom zegt de Heere Jezus ook: ”Zalig is hij die deel heeft aan de eerste op-

standing”. Alle reden om Zijn waarschuwing ter harte te nemen. 

Het oordeel tijdens de opname van de 
gelovigen.
Toen de Heere Jezus op aarde was, sprak Hij ook over het komende oordeel. Dit 

eindoordeel vindt niet plaats bij de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg, zo-

als verwoord is in de Apostolische geloofsbelijdenis. Dit eindoordeel vindt plaats 

aan het einde van het 1000 Vrederijk en vóór de komst van een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde. Dit blijkt ook uit de tekst in Mattheüs 13. Aan het einde van het 

Koninkrijk van de Heere Jezus worden de ongelovigen en slechte mensen verza-

meld en in de hel geworpen. Dit klinkt hard, maar zo denkt God over de mensen 

die Hem afwijzen. Daarna gaan de overblijvende rechtvaardige mensen naar het 

Koninkrijk van de Vader, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. 

Mattheüs 13: 40  Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal 

het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen 

uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 

wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn 

en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk 

van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
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Mattheüs 13: 47  Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen 

in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 48 Als het vol geworden is, trekken de 

vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar 

de slechte gooien zij weg. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen 

zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 51 Jezus 

zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

Het is echter het diepe verlangen van God, de Vader, dat 
niemand in de hel geworpen behoefd te worden.

Hebreeën 7: 25  Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God 

gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

2 Thessalonicenzen 1: 7  en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te ge-

ven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 

8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over 

hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen 

als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 

heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt 

te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond 

ons getuigenis geloof).

Openbaring 20: 11  En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn 

aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 

vinden was 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden 

geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden 

werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig 

hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 
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dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig 

zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. 

Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

De gelovigen (heiligen) zullen het 
Koninkrijk ontvangen. 

De ongelovigen blijven voorlopig in het dodenrijk.
Voor de volgelingen van de Heere Jezus is de eindbestemming de hemel. Voor hen 

die de Heere Jezus niet willen volgen, is de eindbestemming de hel. De volgelingen 

van de Heere Jezus zullen met Hem als Koning regeren in eeuwigheid. Wat een 

verschil met hen die de Heere Jezus niet willen volgen. Wij mensen kunnen ons 

moeilijk voorstellen wat het zal zijn eeuwig met de Heere Jezus te regeren. Maar 

het belangrijkste voor de volgelingen van de Heere Jezus is dat zij daar zullen zijn, 

waar Hij is. Dan is het altijd en eeuwig goed en heerlijk. 

Maar wij mensen kunnen ons ook maar moeilijk voorstellen wat het is om eeuwig 

in het verderf met satan te leven. Het zal verschrikkelijk zijn en het duurt eeuwig. 

Op aarde zien wij al wat satan voor verschrikkelijke dingen op aarde aanricht door 

mensen, die zich door hem laten leiden. Mensen die niet van de Heere Jezus zijn 

laten zich soms bewust en meestal onbewust door satan leiden. 

Daniël over het Vrederijk – Koninkrijk van de Messias.
Daniël 7: 13  Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de 

hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed 

Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en 

koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is 

een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal 
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niet te gronde gaan. 18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap 

ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der 

eeuwen eeuwigheid. 

De gelovigen zullen met de Heere Jezus regeren.
Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun 

gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en 

om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het 

merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en 

gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

De gelovigen, heiligen zullen aan Hem gelijk zijn en met Hem regeren. 

Kolossenzen 3: 4  Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 

ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De gelovigen krijgen in het Vrederijk macht over de 
volken van deze wereld. Dit als onderdeel van hun 
regeren met de Heere Jezus.
Openbaring 2: 26  En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, 

hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.
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hoofdstuk 4
Het Boek des Levens

Wat is het Boek des Levens?

Het Boek des Levens is een Boek dat God gemaakt heeft. Het is het Boek des 

Levens van het Lam. In dat boek staan de namen van al de mensen die eeuwig 

leven met God zullen ontvangen.  Deze mensen gaan na het overlijden naar het 

paradijs en niet naar de hel, de plaats van satan, waar de ongelovigen heengaan. 

Dat zijn mensen die zijn wedergeboren door de Heilige Geest en het eigendom 

geworden zijn van de Heere Jezus. Zij zijn leden van het Lichaam van Christus, 

waarvan Hij het Hoofd is. Hun zonden zijn verzoend door het bloed van het Lam, 

de Heere Jezus.

Hoe komt men in het Boek des Levens.

Men kan in het Boek des Levens komen door geloof in de Heere Jezus, de Zoon 

van God, Die mens werd, voor de zonden van de mensheid stierf aan het kruis op 

Golgotha en na drie dagen weer opstond uit de dood. Goede Vrijdag en Pasen 

doen ons aan deze dagen denken. 

Dat lijkt gemakkelijk, maar heel veel mensen hebben daar blijkbaar heel veel moei-

te mee. Hoe komt dat?

Dat komt omdat geloven in de Heere Jezus inhoudt, dat Hij het voor het zeggen 

heeft in je leven. Je gaat zien dat je verkeerd hebt geleefd, omdat je altijd je eigen 
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zin hebt gedaan en dan moet je eigen ik naar de tweede plaats. Dat lijkt erg, maar 

de Heere geeft er veel voor in de plaats. Namelijk een nieuw leven met Hem. Dat 

leven is eeuwig. Dat nieuwe leven noemt men ook wel de wedergeboorte. Als je 

wedergeboren bent, sta je ook in het Boek des Levens.

Kan men uit het Boek des Levens  geschrapt worden? Blijft men daar altijd in staan? 

Zij die verkondigen dat afval van de gelovigen wel mogelijk is, gaan in principe 

terug naar het Oude Verbond, naar de wet van Mozes, waar afval wel mogelijk was. 

Dan wordt het een gered zijn “tenzij”. Wie in Christus is, ontvangt van Hem eeuwig 

leven. Eeuwig kan niet meer veranderd worden in tijdelijk eeuwig leven. “Niemand 

kan ze uit Mijn Hand roven, noch uit de Hand van de Vader”. ( Johannes 10) Het is 

mogelijk dat iemand lijkt in Christus te zijn, maar aan de vrucht kent men de boom. 

Er zijn helaas veel schijngelovigen.

Uit Openbaring 3:5 zou men de gevolgtrekking kunnen maken dat iemand wel uit 

het Boek des Levens geschrapt zou kunnen worden. Dat staat er echter niet. Het 

is nog eens een extra verzekering van de Heere Jezus, dat indien iemand overwint, 

hij witte kleren zal ontvangen en dat zijn naam beslist niet uit het Boek des Levens 

geschrapt zal worden. 

In de volgende teksten gaat het o.a. over mensen die in het Boek des Levens staan.

 

Filippenzen 4: 3  Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die 

samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere me-

dearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.

Wie overwinnen? Zij die door de Heilige Geest wedergeboren zijn en nieuw leven, 

eeuwig leven hebben ontvangen.
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Openbaring 3: 5  Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam 

beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn 

Vader en voor Zijn engelen.

Zij die wedergeboren zijn, worden niet overwonnen door satan. Aanbidden satan 

niet. Hun namen staan in het Boek des Levens. 

Dat het Lam geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld, betekent dat vanaf 

de eerste scheppingsdag,  God de Vader al het plan had om Zijn Zoon te offeren, 

om de mens, nadat hij gezondigd had, weer met God te verzoenen. Wist God dat 

dan? Ja, Hij is alwetend. Had Hij die zondeval niet kunnen voorkomen? Jawel, maar 

God wilde de mens zelf laten kiezen om Hem vrijwillig te gehoorzamen en lief te 

hebben. Hij heeft de mens niet als een robot geschapen. 

Openbaring 13: 7  En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heili-

gen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 

8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet 

zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging 

van de wereld af.

De mensen die behouden worden, staan bij de schepping al in het Boek des Levens. 

Hoe kan dat? God wist toen al wie er van de mensen in Jezus zouden gaan geloven 

of wie niet. Hij is immers alwetend. Maar de mens kan nooit God de schuld geven, 

dat hij verloren gaat. God wil dat alle mensen  behouden worden. Daar heeft Hij 

alles aan gedaan. Daarvoor heeft Hij de Heere Jezus gegeven, Johannes 3: 16.  Als 

de mens verloren gaat, is dat zijn eigen keus. De Heere Jezus staat voortdurend met 

Zijn armen uitgebreid en roept: ”Komt tot Mij!” Maar de beslissing van de mens is 

heel vaak: “Ik wil niet!”
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1 Petrus 1:2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heili-

ging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Chris-

tus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Openbaring 17: 8  Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit 

de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de 

grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich 

verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

In het eindoordeel, dat plaats vindt vóór het begin van de nieuwe hemel en de nieu-

we aarde, opent God Zijn boeken. Daarin staat alles opgetekend wat ieder mens 

gedaan heeft, hetzij goed of kwaad. Die in het Boek des Levens staan zijn behouden 

en ontvangen eeuwig leven met God. Die niet in dat boek staat, gaat naar de hel, 

de verblijfplaats van satan.  

Openbaring 20: 12  En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken 

werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En 

de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, over-

eenkomstig hun werken. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Openbaring 21: 27  Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezig-

houdt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens 

van het Lam.

Openbaring 22: 19  En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profe-

tie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen 

die in dit boek geschreven zijn.
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God wil dat alle mensen zalig worden.

Het is verschrikkelijk als mensen voor eeuwig verloren gaan. Voor eeuwig in de hel 

terechtkomen, in het gezelschap van de satan en zijn demonen. God wil dat niet. 

Hij wil dat alle mensen zalig worden. Maar wél op Zijn voorwaarden.

Want de mens heeft God groot onrecht aangedaan. Hij heeft gezondigd door 

meer naar de satan te luisteren, dan God te gehoorzamen en lief te hebben. In het 

Paradijs koos de mens voor satan en geloofde God niet op Zijn Woord. Daardoor 

is de erfzonde het deel geworden van alle mensen. Een rechtvaardig en heilig God 

moet de zondaar straffen, maar juist daarvoor is de Heere Jezus gekomen om de 

straf, de toorn en het oordeel van God over de zonde op Zich te nemen.

Wie nu gelooft dat Zoon van God ook voor zijn of haar zonde is gestorven, ont-

vangt van God eeuwig leven en komt niet in de hel. 

Jesaja 49:6  Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten 

de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik 

heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het 

einde der aarde.

Ezechiël 18:23  Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt 

de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal le-

ven?...32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere 

HEERE, dus bekeer u en leef!

Ezechiël 33:11  Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen 

vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn 

weg en leeft!
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Lukas 14: 23  En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen 

en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 24 Want ik zeg u dat niemand 

van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

Lukas 15:7  Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die 

zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig 

hebben.

Johannes 3: 14  En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,  zo moet de Zoon 

des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 

zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

1 Timotheüs 2: 3  Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligma-

ker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 5 Want 

er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

2 Petrus 3:9  De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid be-

schouwen),  maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar 

dat allen tot bekering komen. 

Wat is het belangrijkste in het leven?

Heel veel mensen geven als antwoord op deze vraag, dat een goede gezondheid het 

aller belangrijkste is. Zeker in deze tijd van de coronacrisis is dat heel begrijpelijk.

Maar na dit leven volgt er eeuwig leven. Dan is het de vraag waar gaat een mens 
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naar toe? Krijgt hij eeuwig leven met God en de Heere Jezus, of eeuwig leven in 

de hel met satan. Dan is het belangrijkste in het leven van een mens of er een per-

soonlijke relatie met de Heere Jezus is. Of we nu al weten of Hij ook mijn zonden 

verzoend heeft aan het kruis. 

Op deze vraag geeft de Heere Jezus dus een duidelijk antwoord. Het belangrijkste in 

het leven is, dat het Koninkrijk van God gevonden wordt. Daarnaar moet een mens op 

zoek gaan. Wat betekent dat precies? In Johannes 6 vers 27 geeft de Heere Jezus nadere 

uitleg. Het gaat om het voedsel dat eeuwigheidswaarde heeft en dat is de Heere Jezus 

Zelf. Hij is het levende Brood uit de hemel. Het levende Brood is Zijn Lichaam dat Hij 

gegeven heeft  aan het kruis tot verzoening van de zonden van allen die in Hem gelo-

ven.  Maria zat aan Zijn voeten om van Hem daarover te horen. Daarom zegt Hij van 

Maria, dat zij een betere keus heeft gemaakt dan haar zuster Martha, die druk bezig was 

met allerlei werkzaamheden, die wel nuttig waren, maar toch… 

Verschillende andere teksten in de Bijbel wijzen de mens op het éne nodige. Het 

énige nodige is dat we God liefhebben boven alles en Jezus Christus Zijn Zoon 

kennen als Verzoener van onze zonden. Dat is het belangrijkste. Al het andere vloeit 

daaruit voort. 

Lukas 12:29  En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. 

30 Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat 

u deze dingen nodig hebt. 31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen 

u erbij gegeven worden. 32 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader 

behaagd u het Koninkrijk te geven.

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die 

Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de 

dood overgegaan in het leven.
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Johannes 10:27  Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik 

geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan 

allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

1 Johannes 5:12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet.



40

hoofdstuk 5
De opname van de gelovigen 

in de hemel
De opname van de gelovigen in Christus. 

De Heere Jezus spreekt hier niet over Zijn wederkomst, maar over Zijn openbaring. 

Dat is duidelijk iets anders. Op de dag van Zijn openbaring zal Hij verschijnen op 

de wolken om Zijn Gemeente op te halen. Hij geeft een ernstige waarschuwing aan 

de mensheid om te zorgen dat je dan bij degenen hoort die opgenomen worden. 

De apostel Paulus geeft over de opname van de Gemeente nog wat meer informa-

tie. Niet alleen worden de dan levenden opgenomen. Nee, ook die in Christus ont-

slapen zijn zullen opstaan uit de dood en in een nieuw lichaam de Heere tegemoet 

gaan in de lucht. De dan nog levenden krijgen ook een nieuw lichaam. Een lichaam 

zoals ook de Heere Jezus kreeg bij Zijn opstanding. 

Wees waakzaam zegt de Heere Jezus. U dan, 
wees ook bereid, want op een uur waarop 
u het niet zou denken, zal de Zoon des 
mensen komen.

Lukas 12: 35  Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk 

aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als 

hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst 

wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal 
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nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 40 U dan, wees ook bereid, want op een 

uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Johannes 14: 2  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik 

het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heen-

gegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 

opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

De apostel Paulus laat ons duidelijk weten 
hoe de opname zal plaats vinden en wie er 
zullen opstaan.

1 Thessalonicenzen 4: 13  Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien 

van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen 

hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God 

op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit 

zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de 

komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf 

zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen 

uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, 

de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar 

een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo 

dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Korinthe 15: 51  Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, 

maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, 

bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke 

mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.(Zie ook Openbaring 20:5)
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De opname is een verborgenheid zoals ook de Gemeente van Jezus Christus een 

verborgenheid was in het Oude Testament en voor veel mensen nu nog is. Aan de 

opname van de gelovigen gaan geen tekenen meer vooraf en het is geen openbare 

gebeurtenis. Dit was ook zo bij de opname van Henoch, Elia en de Heere Jezus. 

Aan de wederkomst van de Heere Jezus op de Olijfberg gaan wel tekenen vooraf. 

Daarover straks meer. 

Henoch werd opgenomen, voordat de zondvloed over de aarde kwam en alle men-

sen verdronken, behalve het gezin van Noach. 

Zo zullen ook de gelovigen vóór de Grote Verdrukking worden opgenomen in de 

hemel. De ongelovigen blijven op aarde achter, Joden en niet-Joden. Er wordt wel 

eens gezegd dat de mensen die in de opname geloven, antisemitisch zijn. Want de 

christenen zouden dan ontsnappen aan de Grote Verdrukking en de Joden niet. 

Dat is een verkeerde voorstelling van dit gebeuren. De scheiding bij de opname 

ligt bij gelovigen en niet-gelovigen. Dus niet bij Joden en christenen. Joden die 

in de Messias geloven, worden ook opgenomen. Zij horen bij de Gemeente, het 

lichaam van Christus. In Johannes 17 vers 15 zegt Jezus dat Hij niet bidt of de Vader 

de gelovigen uit de wereld wil wegnemen. Ja, dat gaat over de tijd vóór de Grote 

Verdrukking. Zodra echter het getal van de gelovigen vol is worden ze wel opgeno-

men, tegelijk met degenen die al gestorven waren. 

Wanneer is de opname?

De opname zal plaats vinden wanneer de Heere Jezus komt om Zich te openbaren 

aan Zijn gelovigen. We weten niet de juiste tijd, maar Hij heeft wel informatie ge-

geven over wanneer wij Hem kunnen verwachten. 

1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard 



43

wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk 

zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Verlossing van de komende toorn van het 
Lam.

Waarom worden de gelovigen opgenomen? Onderstaande teksten zijn daar duide-

lijk over. Tijdens de zeven jaar durende Grote Verdrukking komen er veel oordelen 

en plagen over de wereld. De Bijbel noemt dit de toorn van het Lam, (Openbaring 

6:16). In Openbaring 6 t/m 17 kunt u meer lezen over de toorn van God en het Lam 

over de ongelovige mensen. Door de opname worden de gelovigen beveiligd voor 

deze komende toorn. 

Romeinen 5: 9  Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, 

door Hem behouden worden van de toorn.

1 Thessalonicenzen 1: 10  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de 

doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 5: 9  Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het ver-

krijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons gestorven is, 

opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal 

ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 

verzoeken hen, die op de aarde wonen.
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Is er geen uitkomst voor de ongelovigen in 
de tijd van de Grote Verdrukking? 

Jawel, ook in deze tijd zal het Evangelie nog verkondigd worden door 144.000 

Joodse gelovigen. En de mensen die door hun prediking tot geloof komen, ont-

komen aan het eeuwig verderf. Zij zullen echter vanwege hun geloof zeer waar-

schijnlijk wel gedood worden, maar daarna worden opgenomen om te zingen voor 

de troon van God. Heel veel mensen zullen zich echter, ondanks alle plagen en 

oordelen, niet willen bekeren tot God en de Heere Jezus.
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hoofdstuk 6 
De zeven jaar van de Grote 

Verdrukking
De Grote Verdrukking.

In de Bijbelboeken Daniël, Mattheüs, Markus, Lukas, 1Johannes 2 en Openbaring 

vinden wij informatie over de Grote Verdrukking en de komst van de antichrist.

Wanneer breekt die tijd aan? Data zijn niet bekend, maar wel is zeker dat het plaats 

zal vinden na de opname van de gelovigen. De antichrist komt in de tijd van de 

Grote Verdrukking.

Wanneer de opname van de gelovigen plaats zal vinden is ook niet bekend. Er is 

echter heel veel informatie aan ons gegeven via bovengenoemde Bijbelboeken.

Per Bijbelboek zal ik in het kort weergeven wat er staat te gebeuren.

De profeet Daniël over de Grote 
Verdrukking. 

Belangrijke punten uit de profetieën van Daniël:

• De antichrist zal zich verheffen boven God.

• De antichrist zal onbeschaamd spreken.

• De heiligen (christenen) zal hij te gronde richten.
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• Gedurende 3,5 jaar zal hij tijden en wetten veranderen.

• De antichrist zal afgoden vereren.

• Er zal waarschijnlijk nog een 3e tempel zijn. Bij de berg van het heilig Sieraad, 

(Sion).

• De 3e tempel, als die er komt, zal niet de tempel van Ezechiël 40-48 zijn. 

• De offers in deze tempel zullen ophouden en er wordt een groot afgodsbeeld 

opgesteld.

• Na de 3,5 jaar zal de antichrist vernietigd worden.

• De antichrist zal ondergaan in de strijd tegen Gog en Magog.

Daniël 7:25  Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoog-

ste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, 

en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 

Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, 

hem verdelgen en volledig vernietigen.

 

• Gedurende 2300 dagen zal het heiligdom en het leger worden overgegeven 

om vertrapt te worden.

• Na 2300 dagen zal het heiligdom hersteld worden.

• De antichrist zal velen te gronde richten, ook het heilige volk.

• De antichrist zal tegen de Messias (Vorst) strijden en ten onder gaan.

Daniël 8: 13  Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde 

Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende 

afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden 

om vertrapt te worden? 14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en 

morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. 23 Aan het einde van hun ko-

ningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze 
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koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet 

door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, 

hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. 25 Door zijn 

sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. 

In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij 

opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

Daniël 9: 27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de 

week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over 

de verwoeste.

• De antichrist zal tegen het zuiden oprukken.

• De antichrist zal terug schrikken wegens schepen van de Kittiërs  (Chittim, 

Westerse kustlanden, Cyprus).

• De antichrist zal een verbond sluiten met het seculiere Israël. 

• Zij die Gods wetten eerbiedigen zullen weerstand bieden en velen onderwij-

zen.

• De antichrist zal het heilig verbond verbreken, er tegen toornen en zijn eigen 

wil doen.

• Het heiligdom zal ontheiligd worden en hij zal het offer doen ophouden.

• De verwoestende gruwel zal opgesteld worden.

Daniël 11: 29  Op de vastgestelde tijd zal hij terugkeren en tegen het zuiden oprukken, 

maar het zal niet zijn zoals de eerste of zoals de laatste keer. 30 Er zullen schepen van 

Cyprus (de Kittiërs) tegen hem komen en hij zal terugschrikken. Hij zal terugkeren en 

toornen tegen het heilige verbond en hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. Hij zal, 

terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilige verbond verlaten. 31 Dan zullen er uit 
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hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en 

het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. 32 En hen 

die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk 

echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. 

33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door 

zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. 34 Wanneer zij struikelen, 

zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen 

voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en 

zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Daniël 12: 9  Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verze-

geld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd 

worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelo-

zen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het 

steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld 

zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwach-

ten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Sommige verklaringen denken bij de gruwel van de verwoesting aan het jaar dat 

de Mohammedanen naar Jeruzalem zijn gekomen om de moskee te bouwen op 

de plaats van de tempel in het jaar 691-692 (AC). Of men denkt aan Antiochus (167 

v.Chr.) die de eredienst afschafte en een afgodsbeeld van Zeus Olympus in de tem-

pel plaatste. Maar de context van de profetie van Daniël duidt meer op de eindtijd, 

de zeven jaren van de antichrist, de tijd van de Grote Verdrukking. 

Wat staat de nieuwe gelovigen te wachten in de tijd van de Grote Verdrukking:

• Haat door alle volken ter wille van Zijn Naam.

• Velen zullen struikelen, elkaar overleveren aan de vijand en elkaar haten.
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• Er zullen veel valse profeten en leraren zijn.     

• Er zullen velen misleid worden.

• De wetteloosheid zal toenemen. 

• Die echter volharden zal tot het einde, zal zalig worden.

Mattheüs over de Grote Verdrukking. 

De Heere Jezus over de Grote Verdrukking.
In de verzen 15 t/m 28 van Mattheüs 24 gaat het over de Grote Verdrukking die over 

de gehele wereld zal komen. De gelovigen zijn dan opgenomen in de hemel. Wat 

er dan allemaal voor rampen en plagen over de wereld komen, kunnen we lezen in 

Openbaring 4 t/m 16.

De Heere Jezus laat ons hier er al iets van zien. Ook in de tijd van de Grote 

Verdrukking komen mensen tot geloof in de Heere Jezus door de prediking van 

het Evangelie door de 144.000 Joodse evangelisten. Deze nieuwe gelovigen zullen 

echter vanwege hun geloof veelal gedood worden.

• Deze Grote Verdrukking is éénmalig en uniek.

• Die dagen zullen ingekort worden ter wille van de uitverkorenen.

• Er zullen veel valse christussen en leraars zijn.

• Die valse leraren/profeten zullen tekenen en wonderen doen.

• Zij zullen proberen de uitverkoren gelovigen te misleiden. 

Mattheüs 24: 15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is 

door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop 

letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, 

moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet 
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niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren 

en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter 

en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een Grote Verdrukking zijn, zoals er niet 

geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 

22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter 

wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Waarschuwing tegen verkeerde geestelijke leiders, tijdens 
of vlak vóór  de Grote Verdrukking. De uitverkoren 
gelovigen zullen echter staande blijven.
Mattheüs 24:23  Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof 

het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote 

tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen 

zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal 

zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof 

het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het wes-

ten, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Want waar het dode lichaam 

is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Markus over de Grote Verdrukking.

In Markus staat hetzelfde wat staat in Mattheüs 24:23-25.
Markus 13: 21 En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij 

is daar; geloof het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en 

zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen 

te misleiden. 23 Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!
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1 Johannes 2 over de antichrist.

De apostel Johannes zegt dat het kenmerk van de antichrist is, dat hij de Vader en 

de Zoon loochent. Hij ontkent ook dat de Zoon van God in het vlees is gekomen als 

de Zoon des mensen. Nu zijn er veel mensen die de Vader en de Zoon loochenen. 

Daarom zijn er ook vele antichristenen. 

Dat zal ook het kenmerk zijn van De Antichrist die tijdens de Grote Verdrukking zal 

optreden als een valse christus.

1 Johannes 2: 18  Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de an-

tichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat 

het het laatste uur is. 19 Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; 

want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest 

openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. 20 Maar u hebt de zalving van de Heilige 

en u weet alles.21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u 

die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar anders dan 

hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon 

loochent. 23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

Het boek Openbaring aan Johannes over de 
Grote Verdrukking.

In Openbaring 3 t/m 16 lezen we over de oordelen vanuit de hemel over de aarde. 

Voorgesteld door het openen van

 

• het openen van zeven zegels 

• het blazen van zeven bazuinen  

• het uitgieten van zeven schalen.

Gebruiker
Notitie
vervangen door:Voorgesteld door:
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Deze oordelen vinden plaats in de zeven jaar durende Grote Verdrukking. Behalve 

de oordelen staan er nog andere dingen te gebeuren in die zeven jaar. 

Openbaring 3
Openbaring 3 zegt al iets over de Grote Verdrukking en over het staande blijven 

tijdens grote verzoekingen en beproevingen. Houd vast wat u hebt, opdat niemand 

uw kroon zal wegnemen.

Openbaring 3: 10  Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook 

u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen 

die op de aarde wonen te verzoeken.11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat 

niemand uw kroon zal wegnemen. 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel 

van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn 

God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 

neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 4.
Johannes krijgt een beeld van de hemelse heerlijkheid. Ook een beeld van de ver-

heerlijkte Christus. Eerst zegt Johannes dat hij Iemand op de troon ziet, maar later 

blijkt dat die Iemand God, de Vader is.  

Want in Openbaring 5 neemt het Lam (de Heere Jezus) een boekrol uit de hand van 

Degene die op de troon zit. 

Dan zijn er 24 ouderlingen of oudsten. Wie zijn dat? Door Bijbel leraren wordt 

verondersteld dat dit 12 vertegenwoordigers van de Messiaans Joodse gelovigen en 

12 vertegenwoordigers van de gelovigen uit de volken-heidenen zijn. Dit zou best 

kunnen. Gods Woord geeft hier geen nadere uitleg over.

. 

Openbaring 4: 1  Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eer-
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stestem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en 

Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. 

En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 3 En Hij Die daar 

zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, 

die eruitzag als een smaragd. 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En 

op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met 

gouden kronen op hun hoofd,

Openbaring 4: 8  En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, 

en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, 

heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal. 9 En wanneer 

de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle 

eeuwigheid leeft; 10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon 

zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, 

zeggende: 11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; 

want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

Openbaring 5.

De boekrol met de zeven zegels is in de hand van God.
Het Lam neemt de boekrol uit de rechterhand van degene die op de troon zit. Is 

dat belangrijk? Ja, want in de boekrol staat opgeschreven wat er in de toekomst 

gaat gebeuren. Het gaat niet over het verleden op het moment van deze profe-

tie, ook niet over het verleden op dit moment. Van hetgeen de Heere Jezus aan 

Johannes gaat openbaren is nu op dit moment nog niets vervuld. Al die plagen en 

smarten die straks genoemd worden hebben nog niet plaats gevonden. Ik zeg dit 

zo uitdrukkelijk omdat er voorgangers zijn die beweren dat alles wat in het boek 

Openbaring staat, een gepasseerd station is.
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Openbaring 5:1  En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boek-

rol, vanbinnen en vanbuiten beschreven, verzegeld met zeven zegels.

Het Lam is waardig om de boekrol te openen.
In dit hoofdstuk lezen we nog niets over inhoud van de boekrol. Dat begint in 

hoofdstuk 6.

Opvallend is nog dat de oudsten schalen met reukwerk in hun handen hebben. 

Deze schalen zijn gevuld met de gebeden van de kinderen van God. Daaruit blijkt 

dat de gebeden van Gods kinderen wel voor Gods aangezicht worden gebracht.

Verder wordt nog bevestigd dat de 24 oudsten met de Heere Jezus als Priesters en 

Koningen zullen regeren in het duizend jarig Vrederijk van de Heere Jezus. 

Openbaring 5:2   En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is 

waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?  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. 5 En een 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.

Het Lam, de Heere Jezus, neemt de boekrol uit de 
rechterhand van God, de Vader. De boekrol waarin al de 
plagen staan die over de mensheid komen, als ze zich niet 
bekeren.
Openbaring 5:6  En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te 

midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. 

Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7 En Het 

kwam, en heeft de boek rol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 8 
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En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouder-

lingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. 

Dit zijn de gebeden van de heiligen. 

Deze ceremonie eindigt met lofprijzing en verheerlijking van het Lam, door de 24 

oudsten, die als koningen met de Heere Jezus zullen regeren over het Messiaanse 

Vrederijk.

Openbaring 5:9  En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de 

boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 

gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God 

gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Openbaring 6.

Opening van de eerste zes zegels.
In dit hoofdstuk lezen we het begin van de inhoud van de boekrol die de Heere 

Jezus geopend heeft. De plagen lijken wel een opsomming te zijn van de soorten 

plagen die er komen.  Dat zijn de eerste vier zegels. 

Ook krijgen we in het vijfde zegel  te zien waar Gods kinderen naar toe gaan als zij 

gedood worden in de Grote Verdrukking.

Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk of het zesde zegel wijst op de dag van 

wederkomst van de Heere Jezus of op de dag van het oordeel aan het eind van het 

Messiaanse Vrederijk.Ik denk dat deze profetie slaat op de dag van de wederkomst 

van de Heere Jezus. Op deze dag gebeuren er ook allerlei dingen in de schepping, 

zodat de aarde vernieuwd wordt. Dat is nog geen nieuwe aarde. Deze gebeurtenis-

sen staan niet vermeld tijdens het laatste oordeel. 
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Openbaring 6:1  En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een 

van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! De oordelen 

van de zes zegels:

• 1e zegel: wit paard: overwinnaar met boog (bedrog en valse vrede).

• 2e zegel: vuurrood paard: wereldoorlog.

• 3e zegel: zwart paard: honger.

• 4e zegel: bleekgroen paard: massale slachting en sterfte.

• 5e zegel: gedode zielen rusten onder het altaar. De gedoden echter nog niet 

voltallig.

• 6e zegel: grote aardbeving, hemellichamen in beroering (zon zwart, maan als 

bloed, sterren vallen, hemel wijkt terug), mensen verbergen zich voor God, 

grote dag van Gods toorn is gekomen.

Als een intermezzo krijgen we weer een blik in de hemel, waar de verloste kinde-

ren van God aan God vragen hoelang het nog duurt voordat hun bloed gewroken 

wordt. God geeft antwoord met de mededeling dat er nog meer broeders zullen 

komen, die op aarde gedood zullen worden. Die vraag van deze martelaren was niet 

in overeenstemming met hetgeen de Heere Jezus hen geleerd had. Heel begrijpe-

lijk dat God daar geen antwoord op geeft.   

   

Openbaring 6:9  En toen Het (Lam) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het 

altaar de zielen van degenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, 

die zij hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heer-

ser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen 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, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld 

zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
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Over het proces van de vernieuwing van de aarde bij de komst van de Heere Jezus 

op de Olijfberg. En over de volken die geoordeeld zullen worden. De volken die 

opgetrokken zijn naar Jeruzalem, naar Israël, om dat land in bezit te nemen en de 

Joden te verdrijven en of te vernietigen.

Openbaring 6:12  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 vijgenboom 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 ?

Openbaring 7.

De verzegelden uit de twaalf stammen van Israël en Juda-
Benjamin..
Voordat de plagen beginnen moeten eerst nog 144.000 dienaren van God aan hun 

voorhoofd verzegeld worden. Dit doet God om te voorkomen dat zij in de Grote 

Verdrukking beschadigd worden of gedood worden. Waarom doet God dat? Deze 

144000 dienaren van God, gekozen uit de twaalf stammen van Israël, zullen in de 

tijd van de Grot Verdrukking het Evangelie verkondigen. En velen zullen door hun 

prediking en door de werking van de Heilige Geest nog tot geloof komen. 

Openbaring 7: 1  Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij 

Gebruiker
Notitie
Grot = Grote
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hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, 

of op de zee of tegen enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon 

opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen 

aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen 

schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van 

onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het aantal van hen die 

verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van 

de Israëlieten.

De heerlijkheid van hen die verdrukt werden.
De Heere Jezus laat in een visioen aan Johannes zien, wie er in de toekomst voor de 

troon van God zullen staan. Het is een ontelbare hoeveelheid mensen, die uit alle 

geslachten, rassen, volken en landen komen. Er is geen onderscheid tussen blank, 

bruin of zwart. Ze staan voor de troon van God en van het Lam (Jezus Christus). Zij 

zijn allemaal gekleed in lange witte kleding, gewassen in het bloed van het Lam. 

Zij hebben palmtakken in hun handen, een teken van overwinning. Zij loven God 

en het Lam. 

Dan vraagt één van de ouderlingen of oudsten, die ook voor de troon staat: “Waar 

komen al deze mensen vandaan?” Dan krijgt Johannes als antwoord dat zij uit de 

Grote Verdrukking komen. Dit zijn mensen die als martelaren zijn gestorven in de 

7 jaren van de Grote Verdrukking die over de mensheid komen zal. Vóór de Grote 

Verdrukking is er ook verdrukking en worden ook veel christenen gedood. Het zou 

best kunnen dat deze daar ook voor de troon staan..

Openbaring 7:9  Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit 

alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met 

witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De za-
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ligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!........ 14 En ik zei tegen hem: 

U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking 

komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in 

het bloedvan het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en 

nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Openbaring 8.

Opening van het zevende zegel.
Stilzwijgen in de hemel. Zeven engelen ontvangen zeven bazuinen. Kracht wordt 

verleend aan de gebeden der heiligen. Altaar vuur wordt op aarde geworpen.

Openbaring 8:1  En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in 

den hemel, omtrent van een half uur.  2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; 

en hun werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er kwam een andere engel, en stond aan het 

altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij 

het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. 

4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels 

voor God. 5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en 

wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en 

aardbeving. 6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te 

bazuinen.

De zeven engelen met zeven bazuinen
De oordelen van de zeven bazuinen.

De eerste vier bazuinen betreffen plagen van de leefomgeving van de mensen. De 

andere drie bazuinen met hun plagen worden beschreven in hoofdstuk 9.
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1e bazuin: hagel, vuur, bloed: 3e deel van de aarde verbrandt en al het groene gras.

2e bazuin: brandende berg in de zee: 3e deel zee bloed, 3e deel zeedieren sterft, 3e 

deel schepen vergaat.

3e bazuin: grote ster op 3e deel van de rivieren en waterbronnen. Gevolg: derde 

deel van de wateren bitter. Veel mensen sterven daardoor.

4e bazuin: 3e deel van de hemellichamen getroffen, daardoor verduistering. Gevolg: 

minder licht zowel overdag als ‘s nachts.

Openbaring 9.

Aankondiging van twee plagen door de engelen met de vijfde en zesde bazuin.   De 

plaag van de zevende bazuin staat beschreven in hoofdstuk 11. Er blijkt dus een 

pauze te zijn. 

Opmerkelijk is dat bij de zesde plaag een demon betrokken is. Deze wordt ge-

noemd de koning van de afgrond. Dat is m.i. satan zelf..

5e bazuin is 1e plaag. Hemelse ster (engel van de afgrond 9:11) valt. Hij opent de 

put van de afgrond. Rook uit de put verduistert de zon en de lucht. Sprinkhanen uit 

de put, onder aanvoering van de engel van de afgrond, pijnigen de mensen gedu-

rende vijf maanden. Verzegelden door God worden gespaard.

Openbaring 9:1  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. 3 En 
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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. 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 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 Griek-

se taal had hij den naam Apollyon.

6e bazuin is 2e wee. Vier losgelaten engelen doden het 3e deel van de mensen, 

door een ruiterschare van 200 miljoen die drie plagen (vuur, rook en zwavel) ver-

oorzaken. De overlevende mensen blijken zich niet te willen bekeren.

Openbaring 9: 12  Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee plagen na de-

zen. 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 zij het derde deel der mensen zouden doden. 16 En het getal van de heirlegers 
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der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal.  17 

En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en hemels-

blauwe, 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 sul-

fer, 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.

Ook na deze plagen bekeerden de mensen zich niet.
Openbaring 9: 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 duive-

len; 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 dood-

slagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Openbaring 10.

Opnieuw wordt er geprofeteerd voor vele volken, naties, talen en koningen. Een 

Engel staat op de aarde en de zee. Die Engel is denk ik de Heere Jezus. Hij roept en 

de zeven donderslagen spreken. Johannes neemt het boekje uit diens hand en eet 

het op: Opnieuw moeten er bittere woorden worden geprofeteerd.

Openbaring 10:1  En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die 

bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht 

was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. 2 En hij had in zijn hand een 

boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de 

aarde. 3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen 
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had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. 4 En toen de zeven donderslagen hun 

stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit 

den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, 

en schrijf dat niet. 5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn 

hand op naar den hemel. 6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den 

hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee 

en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn; 

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op 

de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan 

Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Wat is het geheimenis van God dat volbracht moet worden? Dat is de verkondiging 

van het Evangelie aan alle volken. Paulus schrijft hier over in: 

Efeze 3:3  Dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekend gemaakt heeft (zoals ik 

eerder in het kort geschreven heb; 4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemer-

ken in het geheimenis van Christus), 5 dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan 

de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten 

door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde li-

chaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie, 

7 waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die 

mij gegeven is, overeenkomstig de werking van Zijn kracht. 8 Mij, de allerminste van 

alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onna-

speurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen 

begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen 

verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,
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Johannes moet een boekje opeten. Het was zoet in zijn mond, maar bitter in zijn 

buik. Johannes moet doorgaan met verkondigen en profeteren voor vele volken, in 

veel talen en voor veel wereldleiders.

Openbaring 10:8  En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en 

zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de 

aarde staat. 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij 

zei tegen mij:  Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond 

zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het 

op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn 

buik bitter. 11 En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, 

talen en koningen.

Openbaring 11.

Waar gaat het in Openbaring 11 over?

En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig

maanden lang.

• Er zal weer een tempel zijn in Jeruzalem.

• De heidenen/ongelovigen zullen de stad 3,5 jaar in bezit hebben en verwoes-

tingen aanrichten.

• Twee Getuigen van God zullen 3,5 jaar in Jeruzalem profeteren.

• De Twee Getuigen van God hebben veel macht.

• De Twee Getuigen worden gedood door het beest (satan).

• De Twee Getuigen staan op en varen naar de hemel.

• Er vindt een aardbeving plaats.

• Een tiende deel van de stad wordt verwoest.
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• 7000 personen worden gedood door de aardbeving.

• De aardbeving vindt plaats in de 2e helft van de Grote Verdrukking.

De Twee Getuigen in Openbaring 11.
Terwijl de 144.000 Joodse getuigen het Evangelie brengen aan de gehele bewoon-

de wereld, prediken de Twee Getuigen in de stad Jeruzalem. Hun bediening zal 

een internationale- wereldwijde bediening zijn, hoewel ze blijkbaar nooit de stad 

Jeruzalem verlaten. Dit kan mogelijk zijn, omdat in de huidige tijd televisiecamera’s 

hun prediking zichtbaar zouden kunnen maken, tot in de verste uithoeken van deze 

aarde. Zij moeten prediken, terwijl de ongelovigen waarschijnlijk de macht hebben

over Jeruzalem en de buitenste voorhof van de tempel.

In het algemeen wordt er van uitgegaan dat de Twee Getuigen Mozes en Elia zijn. 

Mozes als vertegenwoordiger van de Wet en Elia als vertegenwoordiger van de 

Profeten. Beiden zijn nu in de hemel. Tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde ver-

schijnen deze twee mannen op de Berg der Verheerlijking om met Jezus te spreken 

over Zijn toekomstig lijden en sterven. 

Elia was opgevaren naar de hemel. Van Mozes staat dat niet vermeld, maar wel 

staat in het boek Judas dat de engel Michaël twistte met satan over het lichaam 

van Mozes. Hieruit zou men kunnen afleiden dat Mozes of opgewekt en ten hemel 

gevaren is, of direct opgenomen is in de hemel, omdat zijn graf nooit gevonden 

is. Maar dat laatste zou in tegenspraak zijn met Gods Woord, waarin staat dat God 

Mozes begroef. In deze verzen ontdekken we het wonder dat Mozes moest verrich-

ten in Egypte, namelijk water veranderen in bloed en het gebed van Elia, waarop 

God de hemel sloot, zodat het drie jaar en zes maanden niet regende en Elia bad 

weer en er kwam regen. De twee olijfbomen, Mozes en Elia, vertegenwoordigen de 

Wet en de Profeten.
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Openbaring 11: 1  En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel 

was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die 

daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die 

niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, twee-

enveertig maanden lang.

Het profeteren van de Twee Getuigen.
Opdracht aan Johannes om de tempel, het altaar en de aanbidders te meten. De 

naties zullen Jeruzalem vertreden 42 maanden lang. Twee machtige profeten (waar-

schijnlijk Mozes en Elia) profeteren 1260 dagen en pijnigen hen die op de aarde 

wonen. Maar het Beest uit de afgrond doodt hen. Na 3 ½ dag staan ze echter op.

Vervolgens worden ze opgenomen. Dan wordt Jeruzalem getroffen door een aard-

beving: Het 10e deel van de stad valt en 7000 mensen komen om.

De dood van deze heiligen door de hand van de goddelozen: (“Kostbaar is in de 

ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen”, Psalm 116:15). Ofschoon op 

zich tragisch, zal dit door de HEERE veranderd worden in één van de grootste ge-

tuigenissen voor de Messias, die de wereld ooit heeft gezien. Deze gebeurtenis zal 

de harten van het Joodse volk letterlijk omdraaien en zij zullen God de eer geven,

zoals we lezen in:

Openbaring 11: 13  En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het 

tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name 

bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God 

van de hemel.
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7e bazuin is 3e wee.

Christus, Koning van Israël, heeft heerschappij over alle 
volken van de aarde.
Openbaring 11:15  En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen 

in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn 

Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 

Daarom aanbidden de 24 oudsten God. Gods toorn is gekomen. En de tijd om te 

oordelen en om het loon te geven aan Gods dienstknechten, de profeten en de hei-

ligen. En om degenen te vernietigen, die de aarde vernietigd hebben. Degenen die 

de aarde vernietigd hebben zullen daarvoor gestraft worden. Vernietigd waardoor? 

Door hebzucht, geldzucht, gemakzucht, onverschilligheid, vergif, plastic en gassen 

enz.. De Tempel van God in de hemel is geopend en de ark van het verbond wordt 

zichtbaar. Dan volgen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving, grote 

hagel.

Openbaring 11:18  En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en 

daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te 

geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam 

vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. 19 En 

de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar 

in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en 

grote hagel.
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Openbaring 12.

Een korte terugblik en vooruitblik.
In de hemel wordt een smartelijk barende vrouw (Israël) gezien. Voor haar staat 

een grote draak (satan) die haar mannelijke boorling (Jezus) wil verslinden. Het 

kind wordt weggerukt naar God en Zijn troon. Oorlog in de hemel tussen engelen. 

Satan en zijn engelen ter aarde geworpen. Blijdschap in de hemel, wee de aarde 

en de zee.

De neergeworpen draak vervolgt de vrouw. De vrouw vlucht naar de woestijn. Daar 

wordt ze drie en een halve tijden ( 3 ½ jaar, of 1260 dagen) gevoed. De draak gaat 

de andere heiligen vervolgen.

Openbaring 13.

De antichrist.
De Heere Jezus geeft een uitgebreide openbaring van de antichrist aan Zijn dienst-

knecht Johannes.

Samenvatting van hetgeen de Heere Jezus zegt over de antichrist:

• De antichrist symbolisch voorgesteld door een beest.

• De satan heeft de antichrist macht gegeven.

• De antichrist wordt door de gehele aarde aanbeden.

• De antichrist gaat godslasteringen spreken.

• De antichrist gaat de gelovigen (heiligen) vervolgen.

• De antichrist wordt niet aanbeden door de gelovigen

•    waarvan de namen staan in het Boek des Levens des Lams.

• Dit vindt plaats in de 2e helft van de Grote Verdrukking.
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Openbaring 13: 13  En het (beest) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel 

laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14. En het misleidt hen die op 

de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen 

van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten 

maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem 

werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld 

van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet 

zouden aanbidden, gedood zouden worden. 

Ongelovigen krijgen een merkteken van satan, het beest.
Openbaring 13:16  En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, 

vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 en het 

maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de 

naam van het beest of het getal van zijn naam. de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij 

het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666 

zeshonderdzesenzestig.

Hoe is de heerschappij van de antichrist?

Hoe is het mogelijk dat een volk of volken zich laten regeren door een goddeloze 

man als de antichrist? Dat kan als het volk of de volken ook in meerderheid zonder 

God leven. Dan is er al een antichristelijke geest/mentaliteit en wordt een vijand 

van God, zoals de antichrist gemakkelijk geaccepteerd, misschien wel democratisch 

gekozen. Paulus beschrijft het karakter van de antichrist. Hij noemt hem ‘mens van 

de wetteloosheid’.

Een andere duiding voor de antichrist is ‘zoon van het verderf ”. Hij is verderfelijk 

en brengt verderf voort op aarde. Een mensheid die afscheid genomen heeft van 

de levende God, staat open voor een afgod. Hij is ook de tegenstander van God, de 
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Heere Jezus en de Heilige Geest.

De antichrist zal optreden met allerlei kracht, tekenen en wonderen schrijft de 

apostel in 2 Thessalonicenzen 2:9. God zal een geest van dwaling zenden, zodat 

men de leugens van de antichrist gaat geloven. Omdat de mensheid in die tijd God 

niet wil geloven, zal God hun hart verharden. Als God dat doet, is de mogelijkheid 

tot bekering wel heel klein geworden. De wereld wordt langzamerhand voorbereid 

op de komst van de antichrist.

Wat zegt de apostel Paulus namens Jezus?
Wie gaat in de tempel van God zitten?

De eerste vraag die bij mij opkomt bij de profetie van Paulus is, welke tempel be-

doelt Paulus? Bedoelt hij dat er weer een tempel in Jeruzalem zal staan, de zoge-

naamde 3e tempel, die het orthodoxe Jodendom nu denkt te zullen gaan bouwen? 

Is dat dan wel de tempel van God waarin God wil wonen? Of moeten we hierbij 

denken aan een symbolische/geestelijke tempel?

2 Thessalonicenzen 2:3  Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag 

komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon 

van het verderf, geopenbaard is,4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God 

genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten 

en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog 

bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard 

wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand 

die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze 

geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem 

tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de 

werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en 
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met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de 

liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal 

God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen ver-

oordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad 

in de ongerechtigheid.

Samenvatting van hetgeen Paulus over de antichrist zegt:
• De Heilige Geest weerhoudt de antichrist.

• Na de opname van de Gemeente is de Weerhouder weg.

• De wetteloze zal dan geopenbaard worden.

• De Heere Jezus zal bij Zijn komst de antichrist tenietdoen.

• De ongelovigen, die de antichrist geloofd hebben zullenveroordeeld worden 

en verloren gaan.

• De ongelovigen gaan verloren omdat zij de waarheid om

•    zalig te worden niet geloofd, niet aangenomen hebben.

Wat is de grote afval, wie vallen af? Om misverstand te voorkomen is het goed te 

weten dat ‘de afval’ niet de afval is van de gelovige, de wedergeboren christen. Die 

gelovige kan niet afvallen.

Geen kerk meer tijdens de Grote Verdrukking?
Er wordt wel gezegd dat er geen kerk meer is tijdens de Grote Verdrukking, omdat 

de kerk/gemeente vóór de Grote Verdrukking zou worden opgenomen. Dat ligt 

echter wel even anders. Er staat niet in de Bijbel dat de “kerk” wordt opgenomen 

bij de verschijning van de Heere. Gods kinderen worden opgenomen en dat is iets 

anders dan de “kerk”. De “kerk” kan er ook in de Grote Verdrukking nog wel zijn, 

maar dat zal een kerk zijn met veel schijngelovigen. De echte gelovigen die tijdens 

de Grote verdrukking tot bekering komen zullen zeer waarschijnlijk worden ge-

Gebruiker
Notitie
spatie

Gebruiker
Notitie
punt verwijderendeze regel hoort bij vorige punt.
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dood vanwege hun geloof.

Er is nu geen tempel in Jeruzalem, dus het zou door Joden moeten worden ge-

bouwd tijdens de eerste jaren van de Verdrukking of al daarvoor. De uitdrukking 

“tempel van God” verwijst naar de tempel van Israël. Dit betekent niet dat dit een 

door God geautoriseerde tempel is. Het tegendeel is het geval, want de door God 

gewenste tempel staat vermeld in Ezechiël 40 - 48 en zal pas in Jeruzalem staan 

gedurende het 1000 jarig Vrederijk.

En dan de vraag die na bijna 2000 jaar nog steeds open staat: “Wie is de antichrist 

die straks in de tempel zal zitten?

Openbaring 14.

Het Lam op de berg Sion en met Hem 144.000 eerstelingen..
In Openbaring 14 krijgt Johannes in een visioen een aantal gevarieerde beelden. 

Het visioen begint met een beeld uit het Messiaanse Vrederijk. Het gaat over de 

Messias die op de berg Sion te Jeruzalem staat met de 144000 die tijdens de Grote 

verdrukking het evangelie verkondigd hebben.  

Openbaring 14:1  En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderd-

vierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 

Vervolgens krijgen we een beeld te zien uit de hemel. Daar zien we hoe het met de 

hondervierenveertigduizend gegaan is. Ze worden eerstelingen genoemd. Ze zijn 

een voorbeeld voor al Gods kinderen. Die zullen ook eenmaal net als zij, voor Gods 

troon staan en Hem eeuwig de lof en eer toebrengen. Dat blijkt ook uit het vervolg 

van dit visioen. Zie de verzen 12 en 13..

Openbaring 14:2  En ik hoorde een geluid uit de hemel, als  een geluid van vele wateren 
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en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op 

hun citers spelen. 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en 

de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, 

die van de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij 

zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn 

gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen 

leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

 

In het volgende visioen geeft aan dat voordat het oordeel van de Heere Jezus be-

gint, aan het einde van Zijn duidend jarig Vrederijk, er nogmaals een oproep komt 

van Godswege aan de mensen op de aarde om zich te bekeren. Hoe dit precies zal 

gaan is niet bekend. Het zou kunnen zijn dat Evangeliedienaren nog eenmaal de 

aarde rond gaan met de oproep tot bekering. Want in het duizendjarig Vrederijk is 

niet ieder mens bekeerd en wedergeboren. Dat blijkt wel, als de satan wordt losge-

laten. Dan krijgt deze nog heel veel volgers.

Openbaring 14: 6  En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had 

het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan 

elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, 

want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee 

en de waterbronnen gemaakt heeft. 

Daarna zien we in een visoen dat de stad Babylon gevallen is. Dat is een beeld uit 

de Grote verdrukking. Aan het einde daarvan. Daarna komt de Messias Jezus terug 

om Zijn volk Israël te bevrijden en het Vrederijk te stichten. Maar ook in de tijd van 

de Grote Verdrukking komt God met waarschuwingen aan de mensen op aarde om 

de antichrist niet te aanbidden. Want anders ga je voor eeuwig verloren.

Openbaring 14:8  En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, 
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Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij 

heeft laten drinken. 

Eeuwige straf voor degenen die de antichrist aanbidden.
Openbaring 14:9  En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand 

het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ont-

vangt,10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is 

ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor 

het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op 

tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht 

geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Bemoediging voor de vervolgde heiligen.
Tot slot van deze visioenen krijgen we weer een beeld van Gods kinderen. Als zij vol-

harden zullen zij net zo als de honderdvierenveertigduizend eerstelingen eeuwig 

voor Gods troon Hem de eer en de lof mogen brengen.

Openbaring 14:12  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die 

de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 13 En ik hoorde een stem uit de 

hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. 

Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

Openbaring 15.

Inleiding op de zeven laatste plagen.
Eerst weer een blik in de hemel, waar Gods kinderen , de overwinnaars van het 

beest, God de eer en de lof brengen. Zij zingen het lied van Mozes en van Het Lam.

Wat mij opvalt is dat de Heere Jezus hier ook Koning van de heiligen genoemd 
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wordt. Geen Koning van Israël? Ja, straks wel,  in het duizend jarig Vrederijk.

Openbaring 15:1  En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven 

engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde-

gekomen zijn. 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars 

van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden 

bij de glazen zee, met de citers van God. 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienst-

knecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn 

Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning 

van de heiligen!

De zeven engelen ontvangen de zeven schalen, gevuld 
met de toorn van God en de zeven laatste plagen.
Openbaring15:6  En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tem-

pel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.7 

En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn 

van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege 

de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, 

voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Openbaring 16.

De oordelen van de zeven schalen van Gods toorn.
Ze bevatten “de zeven laatste plagen”.

In de hemel: zeven engelen met zeven plagen, die de grimmigheid Gods volein-

digen. Loflied van de heiligen die het beest en zijn beeld hebben overwonnen. De 

zeven engelen treden uit de tempel.

1e schaal uitgegoten op de aarde: zweren aan de aanbidders van het beest.
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2e schaal uitgegoten op de zee: zee wordt bloed en het leven in de zee sterft.

3e schaal uitgegoten op rivieren en waterbronnen: water in bloed veranderd. Leven 

er in sterft. Hemel stemt in met oordeel: het vergoten bloed der heiligen wordt met 

bloed vergolden.

4e schaal uitgegoten op de zon. Grote hitte die de mensen verbrandt. Ze lasteren 

God en bekeren zich niet.

5e schaal uitgegoten op de troon van het beest. Zijn koninkrijk verduisterd. Pijn, 

zweren. Geen bekering.

6e schaal uitgegoten op de Eufraat, waarvan het water opdroogt. Wegbereiding voor 

de koningen van de opgang der zon. Uit de monden van de onheilige drie-eenheid 

komen demonische geesten die tekenen doen en de koningen van het hele aardrijk 

verzamelen tot de oorlog op de grote dag van God de Almachtige.

Woord voor de heiligen. 
Openbaring 16:15:  Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren be-

waart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet.

7e schaal uitgegoten in de lucht. God zegt: “Het is gebeurd”. Gods grimmigheid 

is voleindigd. De grootste aardbeving aller tijden. De steden vallen. De grote stad ( 

Jeruzalem, Rome?) in drie delen. Eilanden vluchten, bergen geslecht. Plaag van gro-

te hagel. Gevolg: mensen lasteren God. Ten tijde van de 7e schaal, wordt Babylon 

geoordeeld met dood, rouw, honger en vuur.
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Openbaring 17. 

De vrouw op het beest.
Het gaat in Openbaring 17 over de grote hoer die aan vele wateren zit. 

Openbaring 17: 1  En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en 

sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die 

aan vele wateren zit. 

Vele wateren betekent vele volkeren. Wie is de grote hoer? De grote hoer is naar 

mijn mening  een samengaan van o.m. de afgod Mammon, een wortel van alle 

kwaad, volgens 1Timotheüs 6:10, dus de geldmacht. Verder is het blijkbaar een reli-

gieuze- maar in wezen antichristelijke macht. Velen denken hierbij aan de Rooms-

Katholieke Kerk. En als derde macht, de regeringen van de volken. Dit laatste om-

dat zij dronken was van het bloed van de heiligen en van de getuigen van Jezus. De 

grote hoer zou dan een combinatie zijn van de valse religie van de roomse kerk, de 

geldmacht en de politiek. Betere verklaringen heb ik niet kunnen vinden. Zie in dit 

verband het boek: “De geldvalstrik van de eindtijd” door Wilfred J. Hahn. 

Openbaring 17:2  Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de 

bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de 

geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken-

rood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. 4 En 

de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en 

parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onrein-

heid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, 

het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 6 En ik 

zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de 

getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. 7 En de engel zei 

tegen mij: Waarom verwondert u zich? 
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“Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 

zeven koppen heeft en de tien hoorns. 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het 

zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan.”

Openbaring 17:8  En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van 

de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als 

zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. 

Openbaring 17:9  Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven 

bergen, waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is 

er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 

En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en 

gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het 

koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur konink-

lijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht 

aan het beest overdragen. 

Openbaring 17:14  Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere 

der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem 

zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u 

gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En de tien 

hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, 

en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun 

hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap 

aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. 18 En de vrouw die u 

gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de 

aarde.
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Samenvatting:

• Het gaat over de grote hoer die aan vele wateren zit. Wateren zijn volken. 

• De hoer is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen 

van de aarde. 

• De koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. 

• De bewoners van de aarde zijn dronken geworden van haar hoererij.

• Haar naam was: Geheimenis, grote Babylon, moeder van de hoeren, moeder 

van de gruwelen van de aarde.

• De vrouw was dronken van het bloed van de heiligen, van de getuigen van 

Jezus.

• Het beest dat opgekomen is gaat naar het verderf.

• De zeven koppen zijn zeven bergen. 

• De zeven koppen zijn ook zeven koningen. Vijf zijn gevallen, één is er en één 

komt nog. Het beest is de achtste koning en gaat naar het verderf.

• De tien hoornen zijn tien koningen die nog niet regeren, maar zullen samen 

met het beest één uur koninklijke macht ontvangen. Zij zullen oorlog voeren 

tegen het Lam. 

• Het Lam zal hen overwinnen. Hij is de Koning der koningen en de Heere der 

heren.

• De tien koningen zullen de hoer gaan haten, haar berooid achter laten, haar 

vlees eten, haar met vuur verbranden.

Vragen: 

Wie voert heerschappij over de koningen, leiders van de aarde? Wie maakt de 

bewoners van de aarde dronken?

Dit kan geen geografische stad zijn. Niet Rome, niet Jeruzalem noch New York. 

Bunyan heeft het in zijn Christenreis over de stad Verderf. Satan oefent in de 

stad Verderf zijn verderfelijke macht uit. De goddeloze wereld wordt door hem 
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beheerst door middel van Geld (Mammon), Macht, Seks, Economie, Wetenschap, 

Technologie, Valse religie, Globalisering.

Wat voor hoererij-overspel hebben de koningen bedreven? 

Macht en geld gebruikt om volken te onderdrukken.

Wie hebben veel gelovigen laten vermoorden?

Veel leiders in vele landen hebben vele gelovigen/heiligen  verdrukt, vervolgd en la-

ten ombrengen. Zie lijst Open Doors. Vroeger ook regeringen van landen in com-

binatie met de Rooms-Katholieke Kerk.

Van welke hoererij zijn de bewoners van de aarde dronken geworden? 

Van de begeerte naar geld, bezit, macht, seks.

Wie gaan oorlog voeren tegen het Lam? 

De leiders van tien landen. Het is nog niet bekend welke landen dat zijn.

Wanneer zal die strijd plaats vinden?

Zeer waarschijnlijk bij de terugkomst van de Heere Jezus. Dat is de dag van Christus. 

Hij komt dan Israël verlossen van de volken die tegen Israël strijden.

De val van Babylon. 
Openbaring 18: 1  Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote 

macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2 En hij riep uit met krachtige 

stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen 

geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei 

onreine en weerzinwekkende vogels. 3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij 

hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar 
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bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar los-

bandig leven.

De straf voor Babylon.
Openbaring 18:4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, 

Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult 

ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herin-

nerde Zich haar ongerechtigheden. 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld 

haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschon-

ken heeft, voor haar het dubbele in. 7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft 

verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in 

haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. 

8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij 

verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Wie bedrijven rouw over de val van Babylon?
Openbaring 18:9  En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben 

en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de 

rook van haar verbranding zullen zien. 10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar 

pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is 

uw oordeel gekomen. 11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, 

omdat niemand hun waren meer koopt: 12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, 

parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwer-

pen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, 13 en kaneel, 

reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden 

en wagens, en lichamen en zielen van mensen. 14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel 

verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult 

dat beslist niet meer terugvinden.
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Kooplieden treuren over hun verlies.
Openbaring 18:15  De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zul-

len huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16 en 

zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en 

getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. 

Bemanningen van schepen treuren om hun verlies.
Openbaring 18:17  En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die 

op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar 

verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op 

hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen 

op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

Babylon zal nooit meer opgebouwd worden.
Openbaring 18:20  Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God 

heeft uw vonnis aan haar voltrokken. 21 En een sterke engel hief een steen op als een 

grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met ge-

weld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. 22 En het geluid 

van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord 

worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden 

worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. 23 En het 

lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid 

zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. 

Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. 24 En het bloed van profeten en 

heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Samenvatting:

• Er komt een engel uit de hemel die de gehele aarde verlicht.
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• Het Babylon is gevallen en een woonplaats van demonen geworden.

• Babylon is gelijk aan de grote hoer.

• Van haar wijn hebben alle volken gedronken. Koningen van de aarde hebben 

hoererij met haar bedreven. Kooplieden van de aarde zijn rijk van haar losban-

dig leven geworden.

• Gods volk ( Joodse volk) wordt gezegd uit haar weg te gaan opdat zij geen deel 

zou hebben aan haar zonden en haar plagen. 

• Op één dag zullen haar plagen komen, dood, rouw en honger en zij zal met 

vuur verbrand worden.

• De koningen en kooplieden van de aarde zullen rouw over haar bedrijven, als 

ook scheepseigenaren en zeelieden. Omdat de grote stad in één uur verwoest is. 

• Babylon zal nooit meer opgebouwd worden. Door haar betovering, bedrog 

werden alle volken misleid. Het bloed van profeten en heiligen is in deze stad 

gevonden. 

Vragen: 

Wanneer wordt Babylon gestraft?

Waarschijnlijk aan het einde van de Grote Verdrukking, bij de terugkomst van de 

Heere Jezus. Hij vernietigt dan Zijn vijanden.

Uit welke plaats, land moet het Joodse volk weggaan?

Vermoedelijk uit alle landen, buiten Israël. De gelovigen in de Heere Jezus Christus 

zijn al vóór de Grote Verdrukking opgenomen.

Als niemand meer kan kopen, is er dan geen geld meer?

Nee, dat moet wel de conclusie zijn. Men kan hierbij denken aan een enorme ban-

ken crisis. Contant geld is niet meer in omloop. Kopen zou dan alleen online mo-

gelijk zijn of met de pinpas of mobieltje.



84

hoofdstuk 7
De opsluiting van 

satan -1000 jaar
In Jesaja 14 krijgen wij profetisch een beeld van de ondergang van satan. Satan is op 

een bepaald moment uit de hemel gevallen/geworpen. Satan doet zijn vernietigend 

werk op aarde totdat hij 1000 jaar wordt opgesloten in de afgrond. De satan wordt 

door een engel van God gebonden en in de afgrond geworpen. De engel sluit en 

verzegelt de afgrond en bindt satan voor 1000 jaar. Satan kan nu de volken niet 

meer verleiden gedurende deze 1000 jaar. Deze 1000 jaar zijn dezelfde 1000 jaren 

als de 1000 jaren van het Vrederijk. 

Als Augustinus en vele anderen beweren dat de binding van satan al begonnen 

is bij de opstanding van de Heere Jezus uit de doden, dan zou ook het 1000 jarig 

Vrederijk onder de heerschappij van Christus al begonnen moeten zijn. Dan zou 

Christus al teruggekeerd moeten zijn en Israël al bekeerd moeten zijn.

Als al deze voorzeggingen niet geloofd worden, heb je maar een kleine Bijbel, want 

in de Psalmen en de Profeten wordt heel veel gezegd over het Messiaanse rijk. 

Daarna wordt satan een korte tijd losgelaten. Na een korte strijd met de Koning van 

Israël delft satan definitief het onderspit en wordt met zijn engelen voor eeuwig in 

de hel geworpen.

Satan werd uit de nabijheid van God verbannen en op de aarde geworpen. Op de 

aarde verleidde hij veel mensen tot slechte handelingen. Maar, en dat is profetie, er 

komt een einde aan zijn bestaan op aarde. Hij wordt definitief in de poel van vuur 

geworpen. Dit tot geruststelling van al Gods kinderen. 
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Openbaring 20: 1  En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de af-

grond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de 

duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot 

hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, 

totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte 

tijd worden losgelaten.
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hoofdstuk 8 
De toekomst van 

de staat Israël
Het Joodse volk terug in het beloofde 
land.

De staat Israël bestond 70 jaar in 2018. Vóór 1940 dachten maar weinig mensen dat 

dit zou gaan gebeuren. Maar God maakt Zijn beloften waar. Alle Joden zijn nog niet 

terug in het beloofde land, maar ook dat gaat zeker gebeuren. Velen hebben het 

nog te goed in deze wereld, in die zin dat ze denken het in Israël slechter te krijgen 

dan in hun huidige woonplaats. Maar de HEERE zegt in Zijn Woord, dat ze allemaal 

terug moeten en zullen komen. 

Er komt nog een tijd van Grote Verdrukking. De Heere Jezus spreekt hierover in 

Mattheüs 24. Moet het Joodse volk dat opnieuw ondergaan? Zij zijn toch al eeuwen 

lang onderdrukt en verdrukt. Nee, het gehele volk zal dit niet ondergaan. Want de 

plagen van de Grote Verdrukking treffen alleen de ongelovigen, Jood en niet-Jood. 

In Openbaring 11:13 staat dat er tijdens de Grote Verdrukking een aardbeving zal 

plaats vinden, waarbij een tiende deel van Jeruzalem zal worden verwoest en 7000 

mensen gedood worden. Aan het einde van de Grote Verdrukking, tijdens de aanval 

van Gog en de volken op Jeruzalem, zal de bevolking in Jeruzalem het moeilijk krijgen, 

maar ik heb nergens kunnen lezen dat er dan ook maar één persoon van het Joodse 

volk gedood gaat worden. Als het heel benauwd dreigt te worden, komt de Messias 

Jezus met al de heiligen, om Zijn volk te bevrijden en haar vijanden te vernietigen. 
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De gehele wereld zal dat kunnen zien en de God van Israël verheerlijken. In die tijd 

zal het Joodse volk in haar geheel bekeerd worden. Zij die in Israël wonen en zij 

die nog niet in Israël wonen. Dat is ook het moment dat de Messias Zijn engelen 

zal uitzenden over de gehele wereld om alle Joodse mensen terug te brengen naar 

Israël. Dan zullen zij graag komen. Met berouw, schaamte, maar ook met vreugde! 

Want dan gaan zij in het beloofde land wonen, waar de Zoon van David hun Koning 

zal zijn, en in hun midden regeren in de tempel op de berg Sion. 

Onderstaande teksten geven hierover meer details. In de weergave hiervan heb ik 

mij beperkt. 

In twee andere boeken heb ik de beloften voor Israël uitgebreid behandeld. ( “De 

Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” en “Israël Gods oogappel”. ) Uitgegeven 

door Boaz Multi Media en nu gratis verkrijgbaar via Boaz World Word Project. 

www.boazworldwordproject.com       

www.themessiahrevealed.com 

www.israeltheappleofgodseye.com

www.godsbeloftenvoordevolken.nl

De verordeningen en geboden van God worden nog steeds overtreden, zowel in 

Israël als daar buiten. Het overgrote deel van het Joodse volk is seculier of ortho-

dox in verschillende soorten en gradaties. Maar van zonden belijden en bekering 

wordt nog weinig of niets gehoord. Desondanks blijft de Heere God getrouw aan 

Zijn verbond met Abraham en Zijn goedertierenheid neemt Hij niet weg. Wat een 

wonder van genade. God brengt Zijn volk terug naar het beloofde land onder Zijn 

toorn zegt de profeet Ezechiël:
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Ezechiël 20:34  Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u 

verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

Deuteronomium 30: 4  Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, 

toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de 

HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult 

het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 6 

De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, 

uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Jesaja 27: 12  Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de 

rivier tot aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één. 

Jesaja 27:13  Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan 

zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land 

Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Jesaja 49:22  Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvol-

ken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in 

de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. 23 En koningen zullen 

uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met 

het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik de 

HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.

Jesaja 60:8  Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar 

hun til? 9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen 

de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar 

de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.
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In Israël moeten wegen gebaand worden voor het aantal mensen dat er nu al is en 

dat er straks nog zal komen. De Heere zorgt voor een goede infrastructuur in Israël. 

Korte samenvatting. 

• De Israëlieten komen terug uit alle landen waarheen God hen verdreven heeft.

• De volken worden opgeroepen de weg van hun terugkeer voor te bereiden.

• De Israëlieten zullen weer vruchtbaar zijn en talrijk worden.

• Er zal nog een dag van benauwdheid voor Israël komen, maar de HEERE zal 

hen daaruit verlossen.

• Zij zullen de HEERE God dienen en hun Koning Messias, de Zoon van David 

en ook de Zoon van Abraham. Zij zullen in rust en zonder zorgen leven.

• Vele volken zullen vernietigd worden, maar Israël niet. 

• De HEERE zal de vijanden die hen omringen straffen.

• De Joden zullen niet langer door de volken gesmaad, veracht worden.

• Gods Naam, Die in de wereld ontheiligd is door Israël, zal nu worden geheiligd 

door Israël voor de ogen van alle volken.

Jeremia 23: 3  Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de 

landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, 

en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4 Ik zal over hen herders doen opstaan 

die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, 

spreekt de HEERE 8 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van 

Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen 

waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

Jeremia 31: 8  Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbren-

gen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en 

barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. 9 Onder 
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geween zullen zij komen, onder smeekbeden zal Ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar 

waterbeken, op een rechte weg, waarop zij niet zullen struikelen, want Ik ben Israël tot 

een Vader, en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.

Ezechiël 34: 11  Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vra-

gen en naar ze op zoek gaan. 12 Zoals een herder op 99999zoek gaat naar zijn kudde op 

de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn 

schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wol-

ken en donkerheid. 13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze 

brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en 

in alle bewoonbare plaatsen van het land. 24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, 

en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. 28 Ze 

zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde 

zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik 

aanjagen. 29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer 

weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze 

niet langer dragen.

Vijandschap tegen Israël.

Wat zegt God daarvan?
De profeet Amos ontvangt van de HEERE de opdracht om de volgende oordelen uit 

te spreken over de volken die Israël slecht hebben behandeld, vermoord, verdreven of 

enig ander kwaad tegen Zijn volk hebben bedreven. Dat was in die tijd zo, maar die oor-

delen gelden nu ook voor de volken die Israël niet goed gezind zijn, hen onrechtvaardig 

behandelen of aanvallen met raketten en boycot acties ondernemen tegen Israël. 

Jesaja 51: 22  Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak 

zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker 

Gebruiker
Notitie
deze cijfers verwijderen 99999
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van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. 23 Maar Ik zal hem geven 

in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij 

over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daar-

overheen gaan.

Is Israël een bezettende macht?
Vele volken in deze wereld en ook de VN beschuldigen Israël van het bezetten 

van het land van de Palestijnen. De Heere God heeft echter het land van Gaza 

aan het Joodse volk, aan Israël toegewezen. We lezen dat in Zefanja 2 vers 6 en 

7. God voegt er voor de duidelijkheid nog aan toe dat dit zal gebeuren als Israël 

weer terugkeert uit alle landen waar ze in het begin als gevangenen naar toe zijn 

gebracht. Volgens de Bijbel hebben de Palestijnen geen enkel recht op het bezit 

van Gaza en omstreken.

Zefanja 2: 4  Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, mid-

den op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners 

van het gebied aan de zee, volk van Kretenzers! Het woord van de HEERE is tegen u, 

Kanaän, land van de Filistijnen! Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is. 6 Het 

gebied aan de zee zal worden tot weiden met putten voor herders en kooien voor kleinvee. 

7 En het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen 

weiden. ‘s Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen, want de HEERE, hun 

God, zal naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen.
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Van wie is het land Israël? 
God zegt dat het Zijn land is. 

Waarschijnlijk is er geen land in de wereld dat er rekening mee houdt dat het land 

Israël het land van de Heere God Zelf is. Houdt Israël daar zelf rekening mee? De 

meerderheid van de bevolking niet, want de meerderheid van de bevolking is se-

culier. Toch laat de Heere ons op verschillende plaatsen in de Schrift weten dat het 

land wat Hij aan Israël heeft gegeven, Zijn land is. Israël krijgt het land in bruikleen. 

Jozua 21 : 43  Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun va-

deren te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin.

Joël 3: 1  Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevan-

genschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen 

afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege 

Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn 

land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk, 5 omdat u Mijn 

zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tem-

pels hebt gebracht.

De grenzen van het land Israël heeft de Heere duidelijk aangegeven. Op twee plaat-

sen in de Bijbel. We lezen hierover in Numeri en in Ezechiël. In Numeri betreft het 

de inname van het beloofde land. In Ezechiël geeft de profeet namens de Heere de 

toekomstige grenzen aan van het land in het 1000 jarig Vrederijk.

Is er plaats voor niet-Joden in Israël? 
Er is ook plaats voor niet-Joden in het land. Zij mogen ook bezittingen hebben. 

Het huidige Israël voldoet aan het voorschrift van God. Ook nu wonen er in het 
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land Arabieren die bezittingen hebben en zelfs het land mee besturen. We lezen 

hierover in:

Ezechiël 47: 22  En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en 

aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. 

Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit 

toevallen, te midden van de stammen van Israël. 23 Het zal gebeuren dat in de stam waarbij 

de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE. 

Dit houdt echter niet in dat er zoveel vreemdelingen moeten worden toegelaten 

dat Israël geen Joods land meer zou kunnen zijn.

Het overblijfsel van Israël zal een groot en 
machtig volk zijn.
De Messias zal hen, Israël, weiden. Israël zal veilig wonen en de Messias zal heer-

sen tot aan de einden van de aarde. Het overblijfsel van Israël zal voor veel volken 

tot zegen zijn. Israël zal een leidende, sterke positie innemen onder de volken. De 

vijanden van Israël zullen worden uitgeroeid.

Micha 5: 3  Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van 

de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot 

aan de einden van de aarde.6 Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken 

als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en 

niet hoopt op mensenkinderen. 7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken 

zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge 

leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, 

en er is niemand die redt. 8 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw 

vijanden zullen uitgeroeid worden.
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Psalm 69: 36  Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen; daar zul-

len zij wonen en het bezitten. 37 Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in erfelijk bezit 

krijgen; wie Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen.

Micha 2: 12  Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van 

Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde 

midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. 13 De Doorbreker trekt vóór hen 

op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Ko-

ning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

Ezechiël 37: 21  En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten ne-

men uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen 

en hen naar hun land brengen. 22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen 

van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee 

volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Het Joodse volk zal altijd in het beloofde land blijven zegt de HEERE, hun God. 

Hun vijanden, de Palestijnen en Iran en waarschijnlijk meer Arabische volken, wil-

len niets liever dan het Joodse volk in de zee drijven. Maar Israël heeft een sterke, 

machtige God. Het Joodse volk mag op deze belofte in Amos 9 pleiten. 

Amos 9: 14  Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij 

zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de 

wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 15 Ik zal hen in 

hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen 

gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Joël 2: 32  Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, be-
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houden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de 

HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. 

Zacharia 8: 7  Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit 

het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. 8 Ik zal hen hierheen 

brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal 

hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

Zacharia 13:8  Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde 

ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 

Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal 

het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het 

verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Lukas 21: 24  En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap 

weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt 

worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Nog meer teksten over de toekomst van Israël: 

Deuteronomium 30:3-5; Psalm 14:7; Psalm 53:7; Psalm 106:47; Psalm 107:2,3; Psalm 

147:2; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:11-16; Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6; 

Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 51:11; Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8; Jesaja 60:3-11; 

Jesaja 66:20-21; Jeremía 3:18,19; Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21; Jeremia 16:14,15; 

Jeremia 23:3,7,8; Jeremia 30:3,10,11,17; Jeremia 31:8-14,17; Jeremia 32:37; Jeremia 

46:27-28; Jeremia 50:19; Ezechiël 11:17-20; Ezechiël 20:34-44; Ezechiël 28:24-26; 

Ezechiël 34:11-14; Ezechiël 36:24-27; Ezechiël 37:21; Ezechiël 39:25-29; Hoséa 1:11; 

Hoséa 14:7-8; Micha 2:12,13; Micha 4:6; Zefánja 3:18-20; Zacharia 1:17; Zacharia 

8:7,8; Zacharia 10:7-10; Johannes 11:52; Efeze 1:10.
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Is de huidige staat Israël niet Gods werk? 
In Ezechiël 36 vers 8 zegt de Heere dat er weer groei, bloei en overvloed van vruch-

ten zullen zijn in het land Israël. Waarom? Omdat het volk Efraïm (10 stammen) en 

Juda weer terugkeren. Dan moet er wel voedsel genoeg aanwezig zijn. Dan moet 

er wel ruimte zijn om te kunnen wonen. Het is prachtig om te zien dat de Heere 

daar in 1948 mee is begonnen. De opbouw van de staat Israël gaat nog steeds door, 

zodat men nog veel meer Joodse mensen kan ontvangen. 

De Heere gaat Zijn beloften waar maken. Op basis van de Schriften kan niet gezegd 

worden, dat dit niet Gods werk is. Toch zijn er Joden die dat durven te beweren. 

Niet alleen Joden, er zijn ook christenen, die beweren dat dit mensenwerk is, zij het 

onder Gods toelating. Er zijn zelfs christenen, o.a. Steven Paas Sr., die nog verder 

durven te gaan en zeggen dat Israël- de Joden- niet meer Gods volk zijn. Helaas 

wordt er door veel zogenaamde christenen vaak niet letterlijk geloofd wat er in 

Gods Woord staat. Zou dat niet mede een oorzaak van de kerkverlating zijn? 

De profeet Ezechiël profeteert dat het Joodse volk  terug zal komen in het beloofde 

land, echter nog wel onder de toorn van God. Waarom onder de toorn van God? 

Wel, Israël is als volk grotendeels nog niet bekeerd tot God. Velen zijn seculier en 

de meesten geloven niet in hun Messias Jezus. Desondanks mogen ze terugkomen 

en de Heere gaat ze zelfs lokken. De toorn van God is niet alleen op het onbekeer-

de Joodse volk. De toorn van God is op ieder mens die niet tot geloof in de Heere 

Jezus is gekomen. Ik denk dat veel mensen dit niet geloven, dit niet beseffen. De 

terugkeer is een proces, maar de Heere heeft het wel in gang gezet. 

Ezechiël 20: 34  Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder 

u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. 

35 Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot 
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aangezicht een rechtszaak met u voeren. 36 Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn 

van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, 

spreekt de Heere HEERE. 37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in 

de band van het verbond. 38 Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen 

Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op 

het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Het land Israël wordt klaar gemaakt voor 
veel mensen.
De profeet Ezechiël profeteert namens God dat de bomen op de bergen van Israël 

weer vruchten zullen gaan dragen. Waarom zegt de Heere dat? Wel, omdat de te-

rugkeer van Zijn volk eraan staat te komen. Dit proces is inmiddels al een tijd 

geleden begonnen en gaat nog steeds door. Er komen steeds meer Joodse mensen 

naar het beloofde land terug. De Heere maakt ook de infrastructuur gereed. 

Ezechiël 36: 8  Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw 

vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. 9 Want zie, Ik kom naar u 

toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de men-

sen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond 

en de puinhopen zullen herbouwd worden.

Zij komen terug ook al zijn de Joden nog 
niet bekeerd zegt de profeet Jesaja in:
Jesaja 43: 6  Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! 

Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. 7 Ieder die genoemd 

is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb 

Ik gemaakt. Israël is getuige van God 8 Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de 

doven, al hebben zij oren, uittrekken.
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Dus al zijn ze nog niet bekeerd, nog doof en blind, al ligt er nog een bedekking op 

heel veel Joodse mensen, zij moeten toch terug gaan naar het beloofde land. De 

profeet Ezechiël zegt in Ezechiël 39:28 dat er niemand meer in de landen waarheen 

ze verstrooid werden, zal achterblijven. Of ze allemaal vóór de Grote Verdrukking 

naar Israël zullen terugkeren is niet zeker. Waarschijnlijk niet. 

Ezechiël 36: 22  Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe 

het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder 

de heidenvolken waarheen u gegaan bent. 23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder 

de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heiden-

volken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen 

geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. 

Dan zal Ik u naar uw land brengen.

Zie ook: Ezechiël 39:28; Jeremia 23:20.

De profeet Hosea spreekt ook over dit proces van terugkeer naar het beloofde land. 

De Heere zal Zijn volk lokken om naar het beloofde land terug te keren. Nu nog 

gedeeltelijk een woestijn, maar de wijngaarden rukken op, ook in de woestijn. In de 

Negev zijn al heel veel wijngaarden. In het dal Achor hield de toorn van God over 

Israël op (Jozua 7:26). Er kwam weer hoop voor Israël. Zo ook nu. Het dal van Achor 

was ook een weidegebied voor de schapen en de runderen. Zo zorgt de Heere ook 

voor de beesten. De bergen van Israël liggen op de Golan, in Samaria en een ge-

deelte van Judea. Gebieden waar nu veel Palestijnen wonen en die internationaal 

worden beschouwd als de zogenaamde “bezette” gebieden. Zie ook: Amos 9:14 

Hosea 2: 13  Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar 

hart spreken. 14 Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor 

tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag 
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dat zij wegtrok uit het land Egypte. 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, 

dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!

De apostel Paulus heeft van de Heere inzicht ontvangen over hoe het zal zijn in 

de volheid van de tijden. Dat wil zeggen, als de tijd van de heidenen vol is. Als het 

Evangelie over de gehele wereld verkondigd is. De Heere heeft gezegd dat Hij dan 

zal terug komen in Jeruzalem, op de Olijfberg. Dan gaat er heel veel gebeuren, 

maar wat ook gaat gebeuren is de bekering van het Joodse volk tot de God van 

hun vaderen en ze zullen tot geloof komen in de Zoon van God. Dan zullen zij ook 

vanuit de gehele wereld (door de engelen) naar Israël gebracht worden. Maar wie 

zijn daar ook? Paulus zegt dat daar ook de heiligen uit de hemel zullen zijn, die met 

de Messias zijn meegekomen. Zo wordt bijeen gebracht wat in de hemel is en wat 

op de aarde is. 

Efeziërs 1: 9  toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voor-

genomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de 

volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als 

wat op de aarde is.

Romeinen 9: 15  Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ont-

ferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dan niet af van 

hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.

Tot slot van deze perikoop een gebed van Asaf voor het herstel van Israël. Het staat 

in Psalm 80. Een heel toepasselijk gebed voor deze tijd (2019). Ook nu wordt Israël 

bedreigd door branden. Het zou geweldig zijn als alle Israëlieten dit gebed van Asaf 

nu zouden bidden. 
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Psalm 80: 2  Luister, Herder van Israël; U leidt immers Uw geliefde volk als een kudde 

schapen. U woont boven de engelen. Kom in al Uw stralende heerlijkheid naar ons toe. 

4 O God, maak ons volk weer tot een eenheid. Laat Uw licht schijnen, want dan zullen 

wij worden bevrijd. 5 HERE, God van de hemelse legers, blijft Uw toorn nog lang gericht 

tegen Uw volk, ondanks onze gebeden? 15 O God van de hemelse legers, kom toch bij 

ons terug. Kijk vanuit de hemel op ons neer; let erop hoe het met Uw volk is. 16 Wij zijn 

het volk dat U naar dit land hebt gebracht; dank zij U zijn wij ook een groot volk gewor-

den. 17 Alsof wij vuilnis zijn, worden wij bedreigd door branden; als U ons helpt, kan de 

tegenstander niets meer doen. 18 Bescherm het volk van Uw keuze; de mensen die U tot 

een groot volk hebt gemaakt. 19 Dan zullen wij U niet meer verlaten; als U ons bevrijdt, 

zullen wij U zoeken, loven en prijzen. 20 HERE, God van de hemelse legers, maak ons volk 

weer tot een eenheid. Laat Uw licht over ons schijnen, dan zullen wij bevrijd worden. (Het 

Boek)
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hoofdstuk 9
De bekering van het Joodse 

volk
Israël, het Joodse volk, wordt op één dag bekeerd.

Er gaat nog iets heel belangrijks gebeuren na de komst van de Messias Jezus op de 

Olijfberg. Hij gaat niet alleen Israël verlossen van Zijn en haar vijanden. Maar ge-

heel Israël zal in één dag bekeerd worden en met berouw en schaamte de Messias 

Jezus erkennen als hun Messias. 

Dan gaat gebeuren waar al veel profeten over gesproken hebben in de Naam van 

God. De HEERE zal genadig zijn, Zich over Israël ontfermen. Of dit een dag van 24 

uur zal zijn is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk geen dag van 24 uur. 

• Wacht op de HEERE dan zal Hij u genadig zijn.

• Het volk zal op Sion wonen in Jeruzalem.

• U hoeft niet meer te wenen.

• Als u tot God roept zal Hij antwoorden.

Jesaja 30: 18  En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal 

Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van 

recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. 19 Want op Sion zal het volk wonen, in 

Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: 

zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

De dag van de bekering van Israël zal een heel bijzondere dag zijn. Deze dag zal 
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gepaard gaan met bijzondere krachten en werkingen in de natuur. Dat is de dag 

dat de Messias van Israël terugkomt om Israël te verlossen van haar vijanden. Op 

een andere plaats staat dat er aardbevingen zullen zijn en de Olijfberg zal in tweeën 

gespleten worden. 

Jesaja 30:26  Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, 

en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op 

de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toege-

bracht, zal genezen.

Samenvatting:

• De maan zal schijnen als de zon.

• De zon zal zeven maal sterker stralen als normaal. 

• Israël zal de dienaar van God zijn. God zal Israël niet vergeten.

• De zonden van Israël zal God uitdelgen als een nevel.

• God zal Israël verlossen.

• God zal Zich verheerlijken in en door Israël.

Jesaja 44: 21  Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u 

geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden. 22 Ik delg 

uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want 

Ik heb u verlost. 23 Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten 

van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE 

heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. 24 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw 

Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uit-

spant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

Het verbond dat God met Israël gesloten had op de Sinaï, heeft Israël van haar kant 
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verbroken, maar God had dat verbond niet verbroken, omdat Hij gezworen had 

bij Zichzelf. God heeft echter een eeuwig nieuw verbond gemaakt. Dat is het ver-

bond in het bloed van de Messias, dat ook voor de zonden van Israël gestort is op 

Golgotha om verzoening te doen en voor de zonden van vele mensen uit de volken.

Ezechiël 16: 60  Toch zal Ík denken aan Mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. 

Ik zal met u een eeuwig verbond maken. 62 Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan 

zult u weten dat Ik de HEERE ben, 63 opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet 

meer opendoet vanwege uw smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u 

gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE.

Samenvatting:

• God zal Israël reinigen van alle onreinheden.

• God zal hun een nieuw hart met een nieuwe Geest geven.

• God zal maken dat Israël Zijn geboden houdt.

• Israël zal weer wonen in het land dat God aan hun vaderen gegeven heeft.

• Israël zal weer Gods volk zijn.

• God zal weer hun God zijn.

• Israël zal geen hongersnood meer krijgen.

• Israël zal walgen van zichzelf vanwege de door hunbedreven ongerechtighe-

den en gruweldaden.

Ezechiël 36: 25  Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw on-

reinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven 

en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 

wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik 

zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk 
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voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. 

Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood 

opleggen. 30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, 

zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. 31 U 

zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen 

van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. 32 Ik doe het niet omwille 

van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande 

vanwege uw wegen, huis van Israël.

Samenvatting:

• God zal Israël weer terug brengen uit de volken, uit de landen van hun vijan-

den.

• De volken zullen erkennen dat God dit gedaan heeft.

• Niemand zal in een ander land achterblijven.

• Nadat Israël bekeerd is en de Geest van God heeft ontvangen, zal God Zich 

niet meer voor hen verbergen.

Ezechiël 39: 27  Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de lan-

den van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd 

worden. 28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de 

heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en nie-

mand van hen daarginds nog liet achterblijven. 29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor 

hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de 

Heere HEERE.

De Heere zal de ongelovigen, zij die verheugd zijn over de zonden van Israël, uit 

Israël weg doen. Israël/Joodse volk zal dan bekeerd zijn, niet meer hoogmoedig 

zijn, niet meer trots zijn op hun tempel waarin afgoderij bedreven werd. Er zullen 
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geen homoparades meer plaats vinden en geen abortussen.

De profeet Hosea zegt namens God dat Israël/Joodse volk  weer opnieuw de bruid 

van God zal worden, de eeuwige bruid. Wat een liefde van God, de Vader, voor Israël 

Zijn oogappel. 

Hosea 2: 18  Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen 

in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik 

u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

Zefanja 3: 11  Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen 

Mij in opstand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over 

uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige berg.

Het bekeerde overblijfsel van Israël zal rouw bedrijven over de Messias die ze ver-

worpen hebben. Zij hebben hun zonden erkend en bekend. En de Heere heeft hun 

vergeven. Hij heeft al hun zonden achter Zijn rug geworpen. 

Desondanks voelt Israël zich nog wel ellendig en arm over het bedreven kwaad. 

Maar omdat hun hart verbroken is onder de zwijgende liefde van God, kunnen ze 

vervuld worden met de Heilige Geest. Daardoor kunnen ze zingen en vrolijk zijn. 

Het is een vreugde die door de Heere gewerkt is. 

Zefanja 3:12  Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij 

zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen 

onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong 

die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. 14 

Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel 

uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft 

uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen 
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kwaad meer zien. 16 Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; 

Sion, verlies de moed niet! 

De Messias is verheugd over de bekering 
van Israël.
De Heere, de Messias, is nu terug gekomen en woont in het midden van Israël. 

Israël is daar verheugd over, maar de Messias Jezus is nog meer verheugd. Er staat 

dat de Heere Jezus Zich over Israël zal verblijden met gejuich! In Zijn liefde voor 

Israël zwijgt de Messias over wat ze Hem hebben aangedaan. Zoals Hij ook gezwe-

gen heeft in Zijn liefde tijdens het proces van de kruisiging.

In de teksten over de bekering van Israël wordt steeds gesproken over die dag. Dat 

is de dag dat de Heere Jezus terugkomt. Dat is een dag van berouw en bekering van 

het Joodse volk. Of dit precies één dag van 24 uur zal zijn is niet bekend. 

Zijn op het moment van de bekering alle Joden al terug in de staat Israël? Dat is 

niet met zekerheid te zeggen. In deze tijd halen de engelen de uitverkorenen terug 

vanuit alle hoeken van de aarde. Die hebben dus tijdens de Grote Verdrukking niet 

in de staat Israël gewoond.  

Zefanja 3:17  De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal 

Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 

verblijden met gejuich. 18 Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, 

zij zijn uit u; de smaad drukt als een last op hen. 19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen 

al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal 

hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. 20 In die 

tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik 

zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw 
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ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.

Zacharia 12: 9  Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 

oprukken, zal willen wegvagen. 10 Maar over het huis van David en over de inwoners 

van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij 

aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met 

de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter 

klaagt over een eerstgeborene. 11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, 

zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

In het Oude Testament staan veel teksten die over de toekomstige bekering van 

Israël gaan. Niet te begrijpen dat er nog christenen, en misschien ook wel theo-

logen, zijn die dit niet geloven. We noemen een aantal teksten:

Leviticus 26:40-45; Deuteronomium 4:29-31; Deuteronomium 30:1-10; 

Deuteronomium 33:28,29; Psalm 47:5; Psalm 69:36,37; Psalm 85:9-14; Psalm 

102:14,17,18,22; Psalm 106:5; Psalm 121; Psalm  126; Psalm 130:7,8; Jesaja 4:2-6; Jesaja 

12:1-6; Jesaja 14:1-3; Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:1824; Jesaja 30:18-26; Jesaja 

40:1,2; Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26; Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:13; Jesaja 

49:6-26; Jesaja 51; Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3; Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,1518,21,22; 

Jesaja 61:1-11; Jesaja 62; Jesaja 65:8-10; Jeremía 3:14-16, 18,19; Jeremía 23:4-6; Jeremía 

30:18-24; Jeremía 31:1-7,16-40; Jeremía 32:38-44; Jeremía 33:6-22,26; Jeremía 50:4-

7,20; Ezechiël 16:60-63; Ezechiël 34:20-31; Ezechiël 36:8-15,26-38; Ezechiël 37:1-28; 

Hoséa 1:7,11; Hoséa 2:14-23; Hoséa 3:5; Hoséa 14:5,6; Amos 9:11-15; Micha 4:7; Micha 

5:2-15; Micha 7:14-20; Zefánja 3:11-19; Zacharía 1:12-17; Zacharía 2:1-5,10,12,13; 

Zacharía 3:10; Zacharía 8:3-7,9-19; Zacharía 9:10-17; Zacharía 10:3-7; Zacharía 12:1-

14; Zacharía 13:1,2,8,9; Zacharía 14:1-21; Maleáchi 3:1-6,11,12,16-18;
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hoofdstuk 10
De strijd voorafgaande aan 

het 1000 jarig Vrederijk
Aan het einde van de Grote Verdrukking van zeven jaar, zullen de volkeren optrek-

ken tegen Israël en tegen Jeruzalem. Jeruzalem, een steen van aanstoot voor alle 

volkeren. Dat klinkt ons nu niet meer vreemd in de oren. Israël en Jeruzalem staan 

al jaren lang in het centrum van de belangstelling, van Europa en de Verenigde 

Naties. Het antisemitisme neemt overal toe in de wereld, met name in Europa. 

Er is veel kritiek op het beleid van Israël. De leugens van Hamas worden eerder 

geloofd dan de weerlegging van Israël. Gods Woord profeteert ons dat dit op de 

duur zal leiden tot een aanval op Israël. Na een periode van Grote Verdrukking 

door antichristelijke machten, zal dit aan het einde van die periode uitlopen op een 

militaire aanval op Israël door vele volken. Deze aanval zal worden begonnen door 

de hoofdvorst van Mesech en Tubal. 

Mesech en Tubal. Welke landen zijn dat? De meningen zijn hierover verdeeld, maar 

velen denken dat deze landen ten noorden van Israël liggen. Bijvoorbeeld Turkije 

en Rusland. Vele andere volken zullen uiteindelijk hier in betrokken worden. Gezien 

de huidige ontwikkelingen in Turkije, de VN, Europa en de NAVO, is een dergelijk 

scenario heel goed mogelijk. En let wel, wat in de Bijbel voorzegd is, komt altijd uit.

Er staan veel verzen in de Bijbel over de toekomst van de volken in de eindtijd, 

de tijd dat de Messias Jezus zal terugkomen en Zijn voeten zullen staan op de 

Olijfberg. Hij zal dan de vijanden van Zijn volk Israël vernietigen als deze vijan-

den optrekken naar Jeruzalem. De volken die overblijven zullen zich aan Hem on-
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derwerpen. Het zal dan afgelopen zijn met de vijandige landen die nu nog Israël 

omringen. Met name de landen ten noorden van Israël worden door de Heere 

genoemd, zoals Syrië en Irak (Ninevé).

De meeste uitleggers zijn het er wel over eens dat de aanval van Gog en de volken 

waarschijnlijk plaats zal vinden aan het eind van de zeventigste jaarweek van Daniël, 

aan het einde van de Grote Verdrukking, die zeven jaar zal duren. Na de val van de 

antichrist. 

De profeet Zacharia geeft namens de Heere wel de meest complete informatie over 

de strijd van de volken tegen Jeruzalem. De Heere geeft Israël – Juda de overwin-

ning op de volken. 

Zacharia 12: 1  De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de 

hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. 2 

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook 

tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 

Bij de aanval van de volken op Jeruzalem zal de Heere aan de  (militaire?) leiders 

kracht geven om de aanvallende legers te vernietigen. En Jeruzalem zal op zijn 

plaats blijven. Er zal geen vernietiging van de stad plaats vinden.

Zacharia 12:3  Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die 

moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe 

sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4 

Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters 

met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle 

paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan. 5 Dan zullen de leiders van Juda in hun 
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hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de 

HEERE van de legermachten, hun God. 6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als 

een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts 

en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, 

in Jeruzalem. 7 En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister 

van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan 

die van Juda. 

In deze profetie van Zacharia zegt de profeet dat de inwoners van Jeruzalem be-

schermd zullen worden. Dit lijkt in tegenstelling tot een volgende profetie waarin 

gezegd wordt dat er vrouwen verkracht zullen worden. Wel is het zo dat er geen 

inwoners gedood zullen worden. 

 

Zacharia 12:8  Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie 

onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, 

als de Engel van de HEERE voor hun ogen. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle 

heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 

Alle volken zullen zich verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Jeruzalem zal 

worden ingenomen, er zal geplunderd worden en vrouwen zullen verkracht wor-

den. De helft van de bevolking zal naar een veilige plaats vluchten. De andere helft 

blijft in de stad en zal niet gedood worden. Dan komt de Messias Jezus en gaat Zijn 

volk bevrijden. Alle tegenstanders zullen worden vernietigd.

Zacharia 14: 1  Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in 

uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd 

tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de 

vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, 
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maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. 3 Dan zal de HEERE 

uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van 

de strijd. 

Op de dag dat de Heere Jezus terugkomt zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, 

vanwaar Hij destijds ook opgevaren is. De Olijfberg zal in tweeën gespleten wor-

den, waardoor in het midden een groot dal ontstaat. Door dat dal zullen de helft 

van de bewoners van Jeruzalem vluchten naar een veilige plaats.

Zacharia 14:4  Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem 

ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten 

en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar 

het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten 

door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult 

vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van 

Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!  

Op de dag dat de Heere Jezus terugkomt zal er geen dag en nacht zijn. De Heere 

zal Zelf de gehele dag licht verspreiden. Hij is toch de Schepper. Voor Hem is niets 

te wonderlijk.

Zacharia 14:6  Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, even-

min de dikke duisternis. 7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen 

dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 

De Heere Jezus zal Koning worden over heel de aarde. In Israël waar veelal gebrek 

aan water is, zal dan water stromen naar de Middellandse Zee en naar de Jordaan 

in het oosten en vandaar naar de Zoutzee.
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Zacharia 14:8  Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal 

stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de 

zee in het westen: ‘s zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden. 9 De HEERE zal Koning 

worden over heel de aarde. 

De Messias Jezus zal bij Zijn komst de volken die tegen Israël strijden, vernietigen. 

Dat gaat op een wel heel bijzondere manier. Er komen geen soldaten aan te pas. 

Het lijkt wel op de één of andere ziekte die de tegenstanders van de Messias ver-

teert.

Zacharia 14:11 …Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 12 

En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem 

hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; 

de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun 

mond. 

Juda zal het vermogen van de volken, die Israël hebben aangevallen, verzamelen.

Zacharia 14:13  Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, 

verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen 

elkaar de hand zullen opheffen. 14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermo-

gen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote 

hoeveelheden.

De profeet Zacharia geeft bijna een compleet beeld van wat er tijdens de strijd te-

gen Gog en de volken en tijdens de wederkomst van de Messias Jezus zal gebeuren. 

Zacharia spreekt over: 

• De buit die geroofd is van Israël, komt terug.
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• Alle volken verzamelen zich tegen Jeruzalem.

• De stad zal worden ingenomen.

• De huizen zullen worden geplunderd.

• Vrouwen zullen verkracht worden.

• De helft van de bewoners zal de stad ontvluchten.

• De andere helft van de bewoners blijft in de stad en zal niet worden uitgeroeid.

• In Israël en in Jeruzalem zal niemand worden gedood!

• De Messias Jezus komt terug op de Olijfberg.

• De Olijfberg zal door een aardbeving in tweeën gespleten worden en er ont-

staat een groot dal.

• De Messias zal ten strijde trekken tegen de volkeren.

• De heiligen komen met de Messias mee uit de hemel.

• Op die dag zal er geen dag en nacht zijn, de Heere is Licht.

• De komst van de Messias gaat gepaard met diverse natuurverschijnselen.

• Er zal continue water uit de Tempel stromen naar de Dode Zee en de 

Middellandse Zee. 

• Er komt dan een Tempel in Jeruzalem waarin de Messias zal regeren op de 

berg Sion.

• De HEERE ( Messias) zal Koning worden over heel de aarde.

• Onder de strijders tegen Jeruzalem zal verwarring en paniek ontstaan.

• Al de volken/mensen die tegen Jeruzalem strijden zullen door een soort pest 

wegteren.

• Israël zal al de bezittingen van de strijders verzamelen, waaronder goud, zilver 

en kleding. 

Zacharia 2: 4  Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en 

dieren in haar midden. 5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur 

rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. 
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In het bovenstaande geeft Zacharia nog aanvullende informatie over Jeruzalem. 

De HEERE zal als een muur van vuur rondom Jeruzalem zijn. Er zullen heel veel 

mensen en dieren in Jeruzalem wonen. De HEERE zal in haar midden wonen in de 

Tempel op de berg Sion.
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hoofdstuk 11
Het 1000 jarig 

Messiaanse Vrederijk
11.1 De Psalmen en de Profeten spreken 
over de komende heerschappij van de 
Messias Jezus.

In de Psalmen en de Profeten wordt over de komende heerschappij van de Messias 

Jezus gesproken. De Heere Jezus komt dus niet in de eerste plaats terug om te 

oordelen de levenden en de doden. Nee, Hij komt om Zijn Koninkrijk op aarde 

te vestigen. Dat gaat wel gepaard met oordelen over de levenden en niet over de 

doden. Het eerste oordeel over de doden heeft dan al plaats gevonden tijdens de 

eerste opstanding. Op dat moment zijn alle ontslapen gelovigen opgewekt en op-

genomen in de hemel. Heel veel Psalmen spreken over het komende Koninkrijk 

van de Heilige Israëls, van de Messias Jezus. In mijn boek “De Messias geopenbaard 

in de Heilige Schrift” heb ik daar veel voorbeelden van gegeven. In dit Vrederijk zal 

de vorst Jezus Christus heersen als Koning over Zijn volk Israël. Zijn vijanden, ook 

de vijanden van Israël, zullen aan Hem onderworpen zijn. Hij zal ook als Koning 

heersen over deze wereld. Wat gebeurt er met de volken op deze wereld? 

Samenvatting:

• Alle volken zullen zich voor de Heere neerbuigen.

• Alle einden van de aarde zullen zich tot de Heere bekeren.

• De Heere gaat als Koning heersen over de volken.

• Alle groten, presidenten en vorsten zullen zich neer buigen voor de Heere.
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• Het nageslacht van Israël zal Hem dienen en Zijn leer verkondigen.

• De Heere doet de oorlogen ophouden.

• Alle volken zullen de Heere loven en prijzen. 

• Er zal vrede zijn totdat het Koninkrijk van de Zoon overgaat in het Koninkrijk 

van de Vader. 

• De Heere zal de volken rechtvaardig oordelen en de armen en ellendigen bij-

staan.

• Zolang de zon er is zal  Zijn Naam van kind tot kind worden geloofd.

• Heel de aarde zal met Zijn heerlijkheid worden vervuld. 

• God zal de woestijnen van Israël maken als de Hof van Eden. 

• Aan Hem zullen schatten, goud, worden gebracht. 

• Jeruzalem zal een open stad zijn om het vermogen van de volken in te brengen 

en de Heere te aanbidden. 

• De volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest worden. 

• De Palestijnen en andere volken zullen Jeruzalem erkennen als de stad van de 

Heere, het Sion van de Heilige van Israël, de Messias Jezus. 

• In plaats van gehaat, zal Israël tot een eeuwige glorie worden.

• In Israël zullen geen rampen meer plaats vinden.

• Door God getekenden zullen uitgaan naar de volken en Gods heerlijkheid ver-

kondigen.

 

Wat het Woord van God zegt over het 1000 jarig Vrederijk, wordt door veel chris-

tenen niet geloofd of niet letterlijk genomen. 

De Bijbel spreekt zeer duidelijk over allerlei aspecten van het Millennium. Helaas 

heeft de kerk door de eeuwen heen de belofte van het duizendjarige Koninkrijk 

van Jezus Christus genegeerd of ontkend. De vroege kerk tot Augustinus geloofde 

bijna universeel in een aardse heerschappij van Koning Jezus bij Zijn wederkomst. 
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Tyconius (370-390) was de eerste die een andere mening verkondigde in zijn com-

mentaar op het boek Openbaring, namelijk het a-millenniumisme. Augustinus, 

de Rooms-Katholieke Kerk en de meeste reformatorische theologen namen deze 

visie over. A betekent geen. Aanhangers hiervan geloven dat er geen 1000 jarig 

Vrederijk komt. Of ze stellen dat dit rijk al begonnen is met de opstanding van 

Jezus. Het getal 1000 zou symbolisch zijn. Maar hoe kan er een Vrederijk zijn zon-

der de Vredevorst Jezus? 

In het Oude Testament staan heel veel teksten die gaan over de tijd waarin Jezus 

Christus persoonlijk regeert over de volken van de wereld. Vele theologen zowel 

rooms-katholiek als reformatorisch, geloven niet in een 1000 jarig Vrederijk. Zij 

zijn van mening dat onderstaande teksten niet letterlijk moeten worden genomen, 

of denken dat ze betrekking hebben op de kerk. De vervangingstheologie is nog 

altijd springlevend, al beweert men van niet. Hierbij een kleine opsomming van 

teksten die op het komende Koninkrijk van de Messias betrekking hebben.

De Psalmen en de Profeten zeggen heel veel over het toekomstig Koninkrijk van de 

Messias Jezus. Dat is het Messiaanse Koninkrijk als voorbereiding op het Koninkrijk 

van Zijn Vader.

Hieronder nog een aantal teksten die over het toekomstig Koninkrijk van de Heere 

Jezus gaan. Er zijn er veel meer. Zie ook mijn boek “De Messias geopenbaard in de 

Heilige Schrift.”

 

Genesis 49:10; Numeri 24:17-19; 1 Samuël 2:10; 2 Samuël 7:12-16; Psalm 2:6-12; Psalm 

8:2-3; Psalm 21:5; Psalm 45; Psalm 46:6-12; Psalm 47:3,4,8-10; Psalm 48:24,9-15 ; 

Psalm 50:2-6; Psalm 61:7,8; Psalm 66:1-5; Psalm 67:2-8; Psalm 68:2-5; Psalm 72:6-20; 

Psalm 85:2-4,10-14; Psalm 86:9; Psalm 89:2-6,23-30,36-38; Psalm 93:1; Psalm 95:3-7; 
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Psalm 96:113; Psalm 97:1,6; Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-4; Psalm 110:1-6; Psalm 130:7,8; 

Psalm 132:11-14;  Psalm 138:4,5; Psalm 145:10-13; Psalm 149:1-9; Jesaja 2:10-22; Jesaja 

9:5,6; Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; Jesaja 26:1-4; Jesaja 32:15,13-20; Jesaja 

33:17-24; Jesaja 35:1-10; Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 49:7; 

Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13- 25; Jesaja 66:10-17,22-24; Jeremía 23:5; 

Ezechiël 40-48; Daniël 2:35,44; Daniël 4:3; Daniël 7:13,14,18,27; Daniël 12:1-3; Joël 

2; Joël 3; Obadja 1:1721; Micha 4:13; Hábakuk 2:14; Zefánja 2:11; Zacharía 6:12,13; 

Zacharía 9:9-12; Zacharía 10:11,12; Zacharía 14:9; Maleáchi 4:1-6. 

11.2 De volken zullen de God van Israël 
aanbidden. 

Uit Jesaja 2 kunnen we leren dat Jesaja namens God spreekt over het Vrederijk 

van de Messias. Er zal geen oorlog meer zijn. Wat zegt Jesaja nog meer over dit 

Vrederijk en over de volken?

• Dit Vrederijk zal er zijn in het laatste van de dagen.

• De berg Sion met de tempel, zal de hoogste van de bergen zijn.

• Alle volken zullen naar deze berg stromen, naar het Huis van de God van Israël.

• De Messias zal de volken onderwijzen.

• De Messias zal oordelen over en tussen de volken.

• Er zal in dat Vrederijk geen oorlog meer zijn.

Jesaja 2: 1  Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast 

zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, 

en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: 

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; 
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dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. 

Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal 

oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden 

omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een 

ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jesaja 24:23  De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal be-

schaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in 

Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

11.3 De volken zullen Israël gaan dienen. 

De volken zullen niet alleen naar Israël/Jeruzalem gaan om te aanbidden en on-

derwijs te ontvangen van de Messias, de Koning van Israël. De volken zullen ook 

hun schatten naar Israël brengen, zij zullen komen en hun vermogen meebrengen. 

Ook de Joden zullen zelf bij hun terugkeer naar Israël, hun vermogen meebrengen.

Samenvatting:

• Buitenlanders zullen mee gaan werken aan de opbouw van Israël.

• Volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest worden.

• De omgeving van de tempel zal voorzien worden van allerlei prachtige bomen.

• De kinderen van de vroegere vijanden van Israël zullen dan komen en Jeruzalem 

erkennen als de Stad van de HEERE, het Sion van de Messias, de Heilige van 

Israël. 

Jesaja 60:8  Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar 

hun til? 9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen 

de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar 
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de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. 

10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in 

Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 

11 Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, op-

dat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar 

u toe geleid zullen worden. 12 Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, 

zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. 13 De luister van de Libanon 

zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van Mijn 

heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken. 14 Ook 

zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en 

allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u 

noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël.

Samenvatting: 

• Israël zal niet meer gehaat worden.

• Israël zal tot een eeuwig sieraad gemaakt worden. 

• Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij ver-

krijgen. ( Jesaja 35:10)

• Vrede en gerechtigheid zal er zijn.    

• Er zullen geen rampen en verwoestingen zijn.

• Israël zal een priesterlijk volk zijn, dienaren van God.

• Israël zal eten van de rijkdom van de volken.
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11.4 Israël zal de volken dienen – zegenen. 
Israël tot zegen voor de wereld.

De profeten Jesaja en Micha geven een beeld van Israël in het Messiaans Vrederijk 

wanneer Israël zal bloeien en groeien en veel vruchten zal produceren. Dan zal er 

geen boycot meer zijn, geïnitieerd door de Wereldraad van Kerken. Alle vijanden 

van Israël zullen worden uitgeroeid. Israël zal te midden van de volken zijn als de 

dauw op het gewas. 

Jesaja 27: 6  In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groei-

en en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen.

Micha 5: 6  Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de 

HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op 

mensenkinderen. 7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden 

van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder 

de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is nie-

mand die redt. 8 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden 

zullen uitgeroeid worden.

11.5 Velen zullen tot geloof in de Messias 
komen.

Ook in het 1000 jarig Vrederijk zal het Evangelie verkondigd worden onder de vol-

ken door Joodse mensen. (Jesaja 66:19)

Wat een verandering! Eerst afkerig en nu door de kracht van de Heilige Geest be-

keerd om boodschappers van Gods genade te zijn. Eerst vervolgers van de discipe-

len van de Heere Jezus, nu zelf dienaren van Jezus, de Koning van Israël.
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Wat staat er nog meer te gebeuren?

• Alle volken zullen komen en Gods heerlijkheid zien.

• De heerlijkheid van God zal onder de volken verkondigd worden.

• De volken die naar het Huis des Heeren komen zullen een aangenaam reukof-

fer zijn voor de Messias.

• Sommigen uit de volken zullen dienstknechten van de Heere mogen worden. 

• De volken zullen van sabbat tot sabbat naar Jeruzalem komen om de HEERE 

te aanbidden.

• Jeruzalem zal genoemd worden, de Troon van de HEERE. 

Jesaja 66: 18  Ik ken hun werken en hun gedachten! De roeping van de heidenvolken De 

tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en 

Mijn heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan 

het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boog-

schutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben 

gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de 

heidenvolken verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen 

als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren 

en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de 

Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 21 Ook 

zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen. 22 Want zoals de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de 

HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden 

dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om 

zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 

Jeremia 3:17  In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heiden-

volken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet 



123

meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.

Jeremia 16:19  HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de be-

nauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze 

vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut.

Zefanja 3:9  Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God 

van Israël: Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een 

distelveld, een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal 

hen plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. 10 Dit over-

komt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend verheven hebben tegen het volk 

van de HEERE van de legermachten. 11Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen zijn,

Zacharia 2:11  Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij 

zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEE-

RE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

11.6 De volken van de wereld vieren het 
Loofhuttenfeest.

In Zacharia 14: 16-19 lezen we over het bezoek van de volken aan Jeruzalem in het 

1000 jarig Vrederijk om het feest van de Loofhutten te vieren. God vindt dit heel be-

langrijk, want als een volk niet optrekt, zal het land door droogte worden getroffen.

Zacharia 14:16  Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die 

tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen 

voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.17 

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde 
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niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, 

neer te buigen. 18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, 

niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken 

zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf 

zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet 

zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

 

Reeds in Deuteronomium wordt aan de Israëlieten opdracht gegeven om naar de 

plaats te gaan, waar God woont en daar met blijdschap te eten en verheugd te 

zijn over alles waarin de Heere de mens gezegend heeft. Ook de profeet Zacharia 

spreekt daarover. Er is één restrictie, er mogen geen goddeloze mensen voor het 

aangezicht van de Heere komen.

11.7 Een feestmaal op de berg Sion voor alle 
volken.

God maakt een feestmaal op de berg Sion te Jeruzalem voor alle volken. Deze pro-

fetie van Jesaja doet ook denken aan Openbaring 19:9: “ Zalig zijn zij, die geroepen 

zijn tot het Avondmaal van de bruiloft des Lams”. Maar deze maaltijd zal voor de 

bruid van de Messias in de hemel worden gehouden. Het feestmaal op de berg 

Sion  te Jeruzalem voor alle volken.

Deze maaltijd doet ook denken aan de feestmaaltijden, die werden gehouden ter 

gelegenheid van het aanstellen van een koning in Israël. Geestelijk duidt deze 

maaltijd dan op de rijkdom, macht  en heerlijkheid van de Heere Jezus. HIJ is nu 

daadwerkelijk Koning van Israël en de volken. 

De Heilige Geest werkt dit uit in het hart en doet een grote vreugde en blijdschap 
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ontstaan over het mogen aanzitten aan deze maaltijd.

De bedekking van de volken is dan weggenomen.

De satan had de volken verblind met allerlei leugens. Het gevolg daarvan was on-

geloof en vijandschap tegen God. Die leugens betroffen o.a. schepping of evolutie, 

de almacht van God, opstanding, wonderen en tekenen, abortus, homohuwelijk, 

Israël en nog zoveel meer onderwerpen.

Jesaja 2:2  Het zal in het laatste der dagen geschieden dat  de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven 

de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan 

en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God 

van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 

bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jesaja 25:6  De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feest-

maal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitge-

lezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

2 Kronieken 7:4  De koning en heel het volk brachten offers voor het aangezicht van de 

HEERE. 5 Koning Salomo bracht een dankoffer van tweeëntwintigduizend runderen en 

honderdtwintigduizend schapen. Zo wijdden de koning en heel het volk het huis van God in.

Daniel 7:14  Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën 

en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem 

niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Zacharia 8:3  Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in 
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Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de 

HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

Mattheüs 26:29  Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drin-

ken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

11.8 Een bijzondere belofte voor de volken!

De volken zullen tot de erkenning komen dat de goden die zij en hun voorgeslacht 

gediend hebben, geen goden waren. Het waren zelfbedachte goden, tot geen enkel 

nut, het waren slechts leugens. De volkeren zullen tot de erkenning komen dat 

alleen de God van Israël (YHWH) de God is die werkelijk leeft en alle macht heeft in 

de hemel en op de aarde. U kunt dit lezen in: 

Jeremia 16: 19  HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de 

benauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: 

Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan 

is van nut. 20 Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, 

zie, Ik doe hen erkennen, deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan 

zullen zij weten dat Mijn Naam HEERE is.

Ook de profeet Zacharia spreekt hierover in:

Zacharia 2: 11  Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij 

zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEE-

RE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom 

nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Wees stil voor 

het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning. 
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11.9 De HEERE regeert vanuit Zijn tempel te  
Jeruzalem.

De Heere regeert! Wie zal dat zijn, God de Vader of God de Zoon? Volgens Jesaja 4 

zal het God de Zoon zijn, de Spruit van de HEERE. Ook de profeet Zacharia zegt dat 

de Messias zal zitten en heersen op Zijn troon. (Zacharia 6:13) Vanuit Zijn woning 

te Jeruzalem. Hoe zal dat zijn? Eén ding is zeker. Het zal volmaakt zijn. Tot eer van 

Hem Die ons geschapen heeft. Maar de profeten delen ons er nog meer over mee:

• Het zal gebeuren in het laatste van de dagen.

• De Heere zal regeren vanuit Jeruzalem.

• Bij Zijn komst zal de aarde verlicht worden door Zijn Heerlijkheid.

• Het huis van de Heere zal staan op de berg Sion.

• De berg Sion zal de hoogste van alle bergen zijn.

• Vele volken zullen naar het huis van de Heere gaan in Jeruzalem.

• De Heere zal de volken onderwijzen inzake Zijn geboden.

• In Jeruzalem wonen zij die overgebleven zijn, die geschreven staan in het Boek 

des Levens. 

• De Israëlieten zullen gereinigd worden door het bloed van het Lam.

• Overdag zal er een wolk zijn en ’s nachts een licht van vuur. Dit doet denken 

aan de Exodus van Israël uit Egypte door de woestijn.

• Het huis zal vervuld zijn met de heerlijkheid van de Heere.

• De Heere zal voor eeuwig wonen onder de Israëlieten.

• Er zal vrede zijn. 

Jesaja 2: 2  Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van 

de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden 

boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 dan zal Hij ons 
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onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

11.10 Aliyah dringend geadviseerd. 
Terugkeer naar het land Israël.

De Joodse mensen wordt geadviseerd Aliyah te maken. De Heere spreekt zelfs over 

“naar Sion vluchten”. 

Zacharia 2:6  O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE, want Ik 

heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. 7 O, Sion! Zie 

te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel.

Ook de profeet Ezechiël spreekt over Aliyah in: 

Ezechiël 39: 27  Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de lan-

den van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd 

worden. 28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de 

heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en nie-

mand van hen daarginds nog liet achterblijven. 29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor 

hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de 

Heere HEERE.

Wat opvalt is dat de HEERE zegt dat er niemand zal achterblijven. God zal aan de 

volkeren laten zien wat er gebeurt als men Israël, Zijn oogappel aanvalt. De profeet 

Zacharia heeft dat al voorzegd: 

Zacharia 2: 8  Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft 
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beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt 

Zijn oogappel aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot 

buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft.

Ook de profeten Jesaja, Ezechiël en Joël profeteren over deze gebeurtenissen, maar 

geven in het algemeen daar maar een onderdeel van weer. Belangrijke punten 

hiervan, die Zacharia niet geeft zijn: 

• Oorlogen zullen niet meer voorkomen.

• De Messias zal op de troon van David in Jeruzalem zitten.

• De Messias zal oordelen en recht spreken.

• Als een deel van het volk moet/wil vluchten zal de Heere, net als in de woestijn 

tijdens de Exodus, met hen meegaan.

11.11 Gog wil roven. Wat valt er te roven?

Gog smeedt boze plannen tegen Israël. Israël is inmiddels een rijk land geworden 

en er valt heel wat te roven: gas, olie, edelstenen enz. 

Ezechiël 38: 10  Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er over-

leggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. 11 U zult 

zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en 

onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, 12 

om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en 

tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat 

in het midden van het land woont. 

Jesaja 45: 3  En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, 

opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.
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Grote gasvelden gevonden.
Enkele jaren geleden lachte men in Israël om ieder gerucht over het vinden van olie. 

Inmiddels is de situatie geheel veranderd. Eerst werd een betrekkelijk klein gasveld 

ontdekt in de buurt van Askelon en Ashdod. In 2009 werd een groot gasveld (Tamar) 

gevonden, ca. 90 km. ten westen van Haifa in de Middellandse Zee, groot genoeg om 

de komende 30 jaar in de energiebehoefte van Israël te voorzien. Geologisch onder-

zoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal 

in grootte gelijk zijn aan het gasveld Tamar. Eén jaar later vond Israël het enorme 

Leviathan reservoir, 135 km. ten westen van Haifa, op 5 km. diepte. Daar zit naast gas 

ook 621 miljard m3 aardolie, goed voor 1.7 miljard vaten. In enkele jaren is Israël een 

exporterend land van gas geworden. Wat een rijkdom en wat een zegen voor Israël. 

Heeft Gods Woord daar in het verleden niets over gezegd? Jawel, in Genesis 49:25 

profeteert aartsvader Jakob er over: “De Almachtige zal u zegenen met zegeningen 

uit de watervloed, die beneden ligt”. Mozes bevestigt dit in:  

Deuteronomium 33:13  “Moge zijn land door de HEERE gezegend zijn, met het beste 

van de hemel, met dauw, en met het beste van de watervloed die beneden ligt;” 

Mozes spreekt in Deuteronomium 33:19 over: “Daar zullen zij offers van gerechtig-

heid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder 

het zand bedekt en verborgen zijn.”

Op de Golanhoogten is ook een olieveld gevonden. In de buurt van Haifa zijn 

allerlei kostbare edelstenen gevonden. Genoeg redenen voor andere landen om 

te proberen het land Israël in bezit te krijgen. De Bijbel zegt ons dat Gog met zijn 

bondgenoten dit zullen gaan ondernemen. Maar dan zal de grote Herder van Israël 

Zich wereldwijd openbaren en de vijanden van Israël vernietigen. Dat is dan ook 

het begin van het 1000 jarig Vrederijk.
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God zal Zijn macht tonen aan de volken.

Als de menigte strijders van Gog en de volken, Israël aanvallen en zich verbreiden 

over Mijn land zegt God, dan zal God aan de volkeren laten zien Wie Hij is, Wie alle 

macht heeft, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. 

Ezechiël 38: 14  Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere 

HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten 

komen? 15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met 

u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. 16 U zult als een wolk optrekken 

tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik 

u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, 

voor hun ogen geheiligd word.

11.12 Natuurrampen en gerichten. Tijdens 
de komst van de Messias.

De komst van de Messias Jezus zal gepaard gaan met natuurrampen. Een aardbe-

ving in Israël, die zo zwaar zal zijn dat de schokken over de gehele wereld te mer-

ken zijn. De Olijfberg zal in tweeën splijten. Bergen zullen vlak worden. De berg 

Sion zal echter boven alles uitsteken. Dat wordt de woonplaats van de Messias, de 

Koning van de gehele aarde. Hij ontvangt deze aarde uit de Hand van Zijn Vader 

en niet uit de hand van satan, die Hem dat bezit aanbood tijdens het verblijf van de 

Messias Jezus op aarde, de verzoeking in de woestijn. (Mattheüs 4.)

De Messias Jezus zal gericht houden en alle vijanden vernietigen. 

Ezechiël 38: 17  Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gespro-

ken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofe-

teerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen? 18 Op die dag zal het gebeuren, 
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op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn 

grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. 19 Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn 

verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land 

van Israël treffen! 20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de 

kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, 

zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwan-

den zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. 21 Op al Mijn bergen 

zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen 

zijn broeder zijn. 22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal 

een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op 

zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn.

11.13 Het gericht over de volken bij de 
komst van de Messias. 

De Messias Jezus zal bij Zijn wederkomst ook gericht uitoefenen over de volken. Er 

zal echter ook in de natuur nog heel wat gebeuren bij Zijn komst. In de boeken van 

Jesaja, Ezechiël en Zacharia kunnen we daar over lezen. De Heere Jezus herhaalt 

wat de profeet Jesaja daarover gezegd heeft. In Openbaring 16 geeft de Heere Jezus 

ons nog meer informatie over dit gebeuren. Alle eilanden zijn verplaatst en bergen 

zijn niet meer te vinden, behalve dan de berg waar Jeruzalem op gebouwd is en de 

tempel van de Heere

Jesaja 40: 4  Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd 

worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 De 

heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, 

want de mond van de HEERE heeft gesproken.
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Zacharia 14: 9  De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de 

HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlakte worden, 

van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden 

en op zijn plaats bewoond blijven,

Ezechiël 39: 21  Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heiden-

volken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb.

Ezechiël 39:9   De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aan-

steken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken 

en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken, 10 zodat zij geen 

hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen 

stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd 

hadden, spreekt de Heere HEERE. 11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël 

een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, 

ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noe-

men: Dal van de menigte van Gog.12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te 

reinigen, zeven maanden lang. 13 Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal 

hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE. 14 Ook 

zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen 

die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven 

maanden moeten zij op onderzoek uitgaan. 15 En als de reizigers door het land trekken en 

iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers 

het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog.

Volgens onderstaande teksten zal de Heere bij Zijn komst op de Olijfberg te 

Jeruzalem, de volken bestrijden en oordelen die het Joodse volk hebben aangeval-

len. Maar ook alle volken op deze aarde zullen dan door de Heere geoordeeld wor-
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den vóór de aanvang van het Messiaanse Vrederijk. Het 1000 jarig Vrederijk begint 

niet met mensen die zich niet willen onderwerpen aan de Koning van Israël. Hoe 

dit precies zal gebeuren is nog niet geheel duidelijk, maar vele goddelozen zullen 

gedood worden. In het dal van Josafat, bij Jeruzalem, zal de Heere gaan oordelen. 

Maar volgens Zefanja 3:9 zal er na de oordelen ook een omkeer komen bij de vol-

ken. Zij zullen de Heere gaan aanroepen en Hem gaan dienen.

Jesaja 24: 21  Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in 

de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. 22 Zij zullen 

verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een ge-

vangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. 23 De volle maan 

zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE 

van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten 

zal er heerlijkheid

Voor het Joodse volk is er redding. Ja, zij zullen hun vroegere bezittingen weer 

terug krijgen. Het land dat de HEERE beloofd heeft aan Zijn vriend Abraham tot 

een eeuwige bezitting. Het is Mijn land zegt de HEERE en Jeruzalem is Mijn stad.

2 Thessalonicenzen 2: 8  En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal 

hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij 

Zijn komst. De profeet Daniël spreekt over dit gericht:

11.14 God zal de vijanden van Israël 
straffen.

Onderstaande teksten hebben in hoofdzaak betrekking op de straffen van God voor 

de vijanden van Israël, in de omgeving van Israël. Er komt zeker een tijd dat dit zal 
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gebeuren. Het zal zeker gaan gebeuren bij de komst van de Messias Jezus op de 

Olijfberg, maar het zou ook al eerder kunnen plaats vinden. 

Joel 3: 1  Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevan-

genschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen 

afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege 

Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn 

land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een 

jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. 4 En 

ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon en alle gebieden van Filistea? Wilt u Mij Mijn han-

delwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding 

op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het 

beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U hebt de Judeeërs en 

de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun 

eigen gebied.

11.15 Het oordeel van de Messias over de 
volken rondom Israël.

In Openbaring 19: 11-21 gaat het over de strijd en het oordeel over de volken, die 

Israël aanvallen aan het einde van de Grote Verdrukking. Ook de ondergang van het 

beest en de valse profeet worden hier beschreven. 

Openbaring 19: 11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop 

zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtig-

heid. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken 

zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van 

de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 19 En ik zag het beest en de ko-
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ningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die 

op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse 

profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid 

had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden had-

den. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 

En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk 

het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

De profeet Jesaja heeft voorzegd dat er in Jeruzalem, de stad van koning David, een 

troon geplaatst zal worden die niet zal verdwijnen. Deze troon zal er komen door 

de goedheid van de Heere God. Wie zal op deze troon plaats nemen? Jesaja noemt 

geen naam, maar uit andere profetieën weten we dat het de Messias Jezus zal zijn. 

Hij zal oordelen en recht spreken op een Goddelijke wijze, want de Messias is door 

God, de Vader, aangesteld als Rechter.
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hoofdstuk 12
Het oordeel van Jezus 

Christus over satan. De 
satan en het beest in de hel 

geworpen.

Ook in het 1000 jarig Vrederijk zijn er blijkbaar heel veel mensen die zich geveinsd 

hebben onderworpen aan Koning Jezus.

Dat blijkt als satan een ogenblik wordt losgelaten om de volken opnieuw te verlei-

den. Om de volken te verleiden tot oorlog tegen Koning Jezus, tegen Jeruzalem en 

tegen Zijn heiligen. 

Er komt echter een vuur van God uit de hemel dat allen zal verteren. De duivel 

wordt geworpen in de poel van vuur en (sulfer) zwavel. Daar zijn ook het beest en 

de valse profeet en ze blijven daar tot in eeuwigheid.

Jesaja 14: 15  Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! 

16 Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, 

die koninkrijken deed beven, 17 die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met 

de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?

Openbaring 19: 17  En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem 

naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal 

van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, 

en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van 

alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest en de koningen van de 
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aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard 

zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die 

in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het 

merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 

twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de overi-

gen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard 

dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.
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hoofdstuk 13 
Het laatste oordeel van God 

over alle mensen
Oordelen en opstandingen.

Zie over twee oordelen en opstandingen ook hoofdstuk 3.

De Messias Jezus is niet alleen Redder, maar ook Rechter. De Vader heeft het oor-

deel over de mensen in handen gegeven van Zijn Zoon.

Johannes 5: 22  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den 

Zoon gegeven; 

De Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Allen die in de graven zijn, zul-

len de stem van de Zoon van God horen en uit het graf gaan. Zij die het goede 

gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Zij die het kwade gedaan hebben 

tot de opstanding om in de hel geworpen te worden. De Messias Jezus zegt niet 

dat dit tegelijkertijd zal gebeuren. De Heere spreekt in Openbaring over een eer-

ste opstanding en een tweede. De apostel Paulus laat ons weten dat in de eerste 

opstanding de gelovigen (goeden) zullen opstaan en in de tweede opstanding de 

ongelovigen (kwaden). 

Johannes 5: 25  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de 

stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want 

zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te 
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hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat 

Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen 

die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruit gaan: zij die het goede 

gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot 

de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel 

Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, 

Die Mij gezonden heeft. 

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs over de beoordeling van 

de werken van de gelovigen door de Rechter van alle mensen aan het einde van de 

tijden. Op welk moment dat precies zal gebeuren, is niet bekend. Maar het lijkt mij 

duidelijk dat wanneer de gelovigen worden opgenomen hun onvolkomen werken 

niet mee de hemel ingaan. 

1 Korinthiërs 3: 11  Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, 

dat is Jezus Christus. 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edel-

stenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk 

duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproe-

ven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 

loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal 

behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Bij de Heere zijn alle onze daden 

bekend, zowel de goede als de slechte.

1 Korinthiërs 4: 5  Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook 

wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart 

openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Christus is als Eerste opgestaan uit de doden met een nieuw onvergankelijk 



141

Lichaam. Daarna staan degenen op die van Hem zijn, met een nieuw eeuwig 

lichaam. Dit gebeurt bij Zijn komst op de wolken. Dit weten wij van de apostel 

Paulus. (1 Thess. 4:17). Het einde komt als Christus, na Zijn 1000 jarig Koninkrijk, 

dit Koningschap zal overgegeven hebben aan God, Zijn Vader. Dan begint, na het 

laatste oordeel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

1 Korinthiërs 15: 21  Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van 

de doden er door een Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, 

daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het 

koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en 

alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is 

de dood.

1Thessalonicenzen 4: 15  Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij 

die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen 

voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 

met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen 

eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 

zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Na het sterven volgt er direct een oordeel. De gelovigen gaan naar het Paradijs, 

naar de Heere Jezus. Vergelijk de moordenaar aan het kruis. De ongelovigen gaan 

naar het dodenrijk (Hades), gescheiden van God, de plaats van wroeging en wach-

ten daar op hun uiteindelijk oordeel.
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Hebreeën 9 : 27  En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten ster-

ven en dat daarna het oordeel volgt, 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om 

de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door 

hen die Hem verwachten tot zaligheid.

2 Petrus 3: 7  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als 

een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van 

het verderf van de goddeloze mensen.

De gelovigen die in de Heere Jezus sterven, zijn zalig. En de werken die in de Heere 

Jezus gedaan zijn door de Heilige Geest, volgen met hen. Deze werken zijn door de 

Heere beoordeeld en worden niet verbrand. (1 Korinthiërs 3). Op welk fundament 

heb je gebouwd? Met werken die de Heere van tevoren bereid heeft? (Efeze 2:11)

Openbaring 14: 13  En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig 

zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van 

hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

De eerste opstanding vindt volgens de Messias Jezus plaats voor het 1000 jarig 

Vrederijk. De heiligen van de Allerhoogste, de Messias, zullen met Christus regeren 

in het Vrederijk van de Messias, duizend jaren. Ook Daniël heeft hier over gepro-

feteerd. 

Openbaring 20: 4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun 

gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en 

om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het 

merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en 

gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de 



143

doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit 

is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. 

Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van 

Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Daniël 7: 18  De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. 

Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwig-

heid.22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft 

werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen 27 Maar 

het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de 

hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. 28 Zijn 

koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en 

gehoorzamen.

Mattheüs 19: 28  En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, 

in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, 

ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

1Korinthiërs 6: 2  Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de 

wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechts-

zaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse 

dingen?

De apostel Paulus zegt in zijn brief aan Timotheüs dat er twee oordelen zullen zijn. 

De eerste keer bij Zijn verschijning, bij de eerste opstanding, en de tweede keer aan 

het einde van Zijn Koninkrijk, bij de tweede opstanding, als de ongelovigen opstaan 

om geoordeeld te worden. 
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2Timotheüs 4: 1  Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die 

levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

De Heere Jezus spreekt in Mattheüs 13 over het oordeel aan het einde van het 

Messiaanse Vrederijk, wanneer de ongelovigen zullen geoordeeld worden. Ook in 

het Messiaanse Vrederijk blijken nog ongelovigen te zijn, want als de satan na dui-

zend jaren wordt los gelaten, blijkt dat er nog veel mensen zijn die hem aanhan-

gen. Deze worden echter in het eindoordeel door de engelen bij de Rechter Jezus 

gebracht. Evenals de gestorven ongelovigen, die dan zullen opstaan, worden zij 

geoordeeld en geworpen in de vurige oven. Dit is de plaats waar ook satan naar 

toe gaat. 

Mattheüs 13: 40  Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal 

het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen 

uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 

wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn 

en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk 

van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding 

van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de recht-

vaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars.

Ann het einde van het Koninkrijk van de Messias (1000 jarig Vrederijk) gaat Zijn 

Koninkrijk over in het Koninkrijk van Zijn Vader. De twaalf apostelen zullen de 

twaalf stammen van Israël oordelen. 

Dit oordeel schijnt los te staan van de twee oordelen, die we net besproken hebben. 

Krijgen de twaalf stammen van Israël een aparte behandeling? Ja, Israël is Gods 

oogappel. Dat zou best kunnen. Maar in de Bijbel kan ik niets vinden over een 
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andere beoordeling voor de twaalf stammen van Israël. In de Bijbel is het geloof in 

de Messias bepalend. Dat geldt voor Jood en niet-Jood.  

Mattheüs 19: 27  Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verla-

ten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik 

zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten 

op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen 

van Israël zult oordelen.

Markus 16: 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 

niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis staat het volgende:

“Als de Heere wederkomt om te oordelen de levenden en de doden”

In de Apostolische Geloofsbelijdenis (12 art.) die in veel reformatorische kerken in 

de dienst wordt voorgelezen staat in artikel 6 dat Jezus is opgevaren naar de hemel, 

zit aan de rechterhand van Zijn Vader, de almachtige God en dan volgens artikel 7 

naar de aarde terugkomt om de levenden en de doden te oordelen. De belijdenis 

van Nicea verwoordt het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Dit is wel 

een heel compacte, summiere belijdenis, want volgens de Bijbel gaat er nog heel 

veel gebeuren voordat de laatste oordeelsdag aanbreekt. 

De apostel schrijft aan zijn broeder Titus dat wij verwachten de zalige verschijning 

van de heerlijkheid van Jezus Christus. Wanneer gaat dat gebeuren? Nu, daar is de 

apostel ook duidelijk over. In 1 Thessalonicenzen 4 zegt hij dat de Heere Jezus terug 

zal komen om Zijn kinderen/gelovigen op te halen, zowel de levenden en de do-

den. De doden die van Christus zijn, zullen dan eerst opstaan en een nieuw lichaam 

krijgen. Dit is de eerste opstanding. 
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Dan vindt er uiteraard een oordeel plaats, want de doden die niet in Christus ge-

loofd hebben, staan dan nog niet op. Zij moeten wachten op de 2e opstanding en 

zullen daarna geoordeeld worden.

De belijdenis heeft nog meer niet genoemd, want er komt nog een Messiaans 

Vrederijk van 1000 jaar. De duivel wordt dan 1000 jaar gebonden. Dan, ook be-

langrijk, zal het volk Israël tot bekering komen en tot zegen worden voor de gehele 

wereld.

Na het 1000 jarig Vrederijk wordt satan nog een korte tijd ontbonden. In de daarop 

volgende strijd rekent God met satan definitief af. 

Daarna komt de opstanding en veroordeling van de goddelozen.

De echte gelovigen zien uit naar de heerlijke verschijning van hun Verlosser en 

Zaligmaker. Naar hun vereniging met Hem. Hoe kan zoiets nu ontbreken in een 

christelijke geloofsbelijdenis? Dit komt omdat deze belijdenissen van oorsprong uit 

de Rooms-Katholieke Kerk komen. 

De gelovigen zien echter niet uit naar het komend oordeel, want wie de Zoon heeft, 

wordt niet veroordeeld.

Profetieën over de dag van de HEERE.

De ongelovigen, de onrechtvaardigen, worden verzameld uit de wereld en worden 

geworpen in de vurige oven. De rechtvaardigen, de gelovigen gaan over van het 

Koninkrijk van de Zoon in het Koninkrijk van de Vader. Dat Koninkrijk is de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde. Het Koninkrijk van de Zoon is het Messiaanse 1000 

jarig Vrederijk. 

Psalm 9: 8  Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor 
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het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke 

wijze rechtspreken.

Mattheüs 12: 41  De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit 

geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; 

en zie, meer dan Jona is hier! 42 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel 

samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de 

aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! 

Mattheüs 13: 49  Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uit-

gaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen 

in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 19: 27  Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verla-

ten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik 

zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten 

op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen 

van Israël zult oordelen.

Het tweede oordeel vindt plaats aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk, nadat 

satan definitief zijn plaats in de hel heeft gekregen met al zijn aanhangers. Met 

allen die de Heere Jezus afgewezen hebben. Dan vindt ook de tweede opstanding 

plaats van alle ongelovigen en zij worden met satan veroordeeld tot een verblijf, 

waarvan de Heere Jezus zegt dat het een plaats is van wroeging en pijn, volkomen 

gescheiden van God.

De gelovigen zien echter niet uit naar het komend oordeel, want wie de Zoon heeft, 

wordt niet veroordeeld, maar heeft het eeuwige leven ontvangen met Hem.

De ongelovigen hebben niets anders te verwachten dan het eeuwig oordeel van 
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God, tenzij ze zich nog in dit leven bekeren. Hoe verschrikkelijk is het om eeuwig te 

moeten leven met satan. Voor eeuwig met deze vijand van God. Voor eeuwig wroe-

ging en pijn over de zonde die men gedaan heeft. En dat terwijl de Heere Jezus ons 

mensen daarvoor zo gewaarschuwd heeft. Omdat Hij en Zijn Vader niet willen dat 

mensen eeuwig verloren gaan. 

Ieder mens is van nature een vijand van God, of men het erkennen wil of niet. Men 

kan wel of niet godsdienstig zijn, maar zich onderwerpen aan de wil van God, Hem 

de baas laten zijn in je leven wil een mens van nature niet. 

Psalm 9: 8  Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor 

het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke 

wijze rechtspreken.

Psalm 96: 13  voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om 

de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn 

waarheid.

In Jesaja 2 wordt een beeld geschetst van de situatie die vooraf gaat aan het oordeel 

van de Heere. Oók, hoe de Heere dan zal oordelen. Wat staat de hoogmoedige, 

trotse mensen te wachten. De Heere is daar duidelijk over. Hoogmoed was ook de 

zonde van Adam en Eva. Als God willen zijn. Op de dag van het oordeel zullen de 

hoogmoedige mensen vernederd worden. 

Jesaja 2: 10  Ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de HEERE en van-

wege de glorie van Zijn majesteit. 11 De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neer-

geslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE 

zal op die dag hoogverheven zijn. 12 Want de dag van de HEERE van de legermachten 

zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd 
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zal worden; 17 De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de 

mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 18 

En de afgoden – ze vergaan volkomen. 19 Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnen-

gaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn 

majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 22 Zie voor uzelf dan af van de 

mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als wat is hij eigenlijk te beschouwen? 

In Jesaja 13 krijgen we nog meer informatie over de dag van het oordeel. Het is voor 

mij niet duidelijk of de profetie in Jesaja 13 gaat over het gericht dat de Messias 

houdt als Hij terugkomt op de Olijfberg of dat het slaat op het oordeel over de 

volken aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk. Vers 12 zou er op kunnen duiden 

dat de profetie betrekking heeft op het begin van het 1000 jarig Vrederijk.

De profeet Jesaja over de dag van de HEERE.

De mensen zonder God zullen worden gestraft.
Jesaja 13:6  Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de 

Almachtige komt hij. 7 Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van sterve-

lingen zal wegsmelten. 8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen 

aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar 

aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedo-

genloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken 

en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden 

zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en 

de maan zal haar licht niet laten schijnen. 11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, 

en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophou-

den, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen. 12 Ik zal stervelingen 

schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. 
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Een rechtszaak tegen alle vlees met vuur en zwaard. De 
goddelozen zullen door het zwaard omgebracht worden.
Jesaja 66: 15  Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen 

als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in 

vlammen van vuur. 16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak 

voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. De 

Heere Jezus waarschuwt de Joodse leiders, de Farizeeën en de Schriftgeleerden. 

Mattheüs 8: 11  Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen 

aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kin-

deren van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar 

zal gejammer zijn en tandengeknars.

Als de Heere Jezus zegt dat alle mensen die de ongerechtigheid doen, uit Zijn 

Koninkrijk verzameld zullen worden, dan duidt dit qua tijd op het einde van het 

1000 jarig Vrederijk. De Heere Jezus is dan immers Koning van dat Rijk.

De Heere Jezus over de voleinding van de huidige wereld.
Mattheüs 13: 40  Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal 

het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen 

uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 

wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn 

en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk 

van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding 

van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de recht-

vaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars.
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Oordeelt de Heere Jezus landen/volken of mensen?
In Mattheüs 25 vers 32 staat dat volken bijeengebracht zullen worden voor het oor-

deel. Er zijn uitleggers die zeggen dat het hier werkelijk om landen/volken gaat. 

Maar als dat zo zou zijn, dan slaan de er op volgende verzen daar niet op. Dat is 

dan wel heel vreemd. Als we echter de grondtaal bezien dan kan het woord volken 

ook vertaald worden door ”een menigte mensen of veel mensen”. Dat sluit beter 

aan bij de daarop volgende teksten. Want het gaat wel over mensen die vanaf de 

grondlegging van de wereld uitverkoren zijn. Dat kan niet op volken slaan, tenzij 

Israël bedoeld wordt. In vers 40 spreekt de Heere Jezus over Zijn geringste/minste 

broeders. Zijn dat de ongelovige Joden of zijn dat Zijn discipelen, Zijn kinderen? 

In Mattheüs 12:49,50 en in Johannes 20:17 noemt de Heere Jezus Zijn discipelen, 

gelovigen, Zijn broeders. Zijn broeders zijn degenen die de wil van Zijn hemelse 

Vader doen. Het gaat dus in Mattheüs 25 niet over het oordeel van de Heere over 

de landen/volken, maar over de mensen persoonlijk.

De Heere Jezus over het laatste oordeel.
Mattheüs 25: 31  Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de 

heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32En vóór 

Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de 

herder de schapen van de bokken scheidt. 33En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand 

zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34Dan zal de Koning zeggen tegen hen die 

aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor 

u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij 

te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en 

u hebt Mij gastvrij onthaald. 36Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest 

en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37Dan zullen 

de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te 

eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij U als een vreem-
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deling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39Wanneer hebben 

wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40En de Koning zal hun 

antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Svoor zover u dit voor een van deze geringste broeders 

van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41Dan zal Hij ook zeggen tegen hen 

die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de 

duivel en zijn engelen bestemd is. 42Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te 

eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; 43Ik was een 

vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek 

en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 44Dan zullen ook die Hem antwoorden: 

Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt 

of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45Dan zal Hij hun antwoorden: 

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt 

u het ook niet voor Mij gedaan.46En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de 

rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Uit het laatste vers, vers 46, blijkt dat het hier gaat om het laatste oordeel. 

Met broeders bedoelt de Heere Jezus al degenen die Hem van de Vader gegeven 

zijn tot bruiloftskinderen, allen voor wie Hij kostbaar en dierbaar geworden is door 

Zijn offer aan het kruis voor hun zonden. Aan het zware lijden van de Heiland, kun-

nen we de grootheid en afschuwelijkheid van onze zonden zien. 

Mattheüs 12: 49  En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moe-

der en Mijn broeders.

Markus 16: 16  Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 

niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 

Openbaring 20: 11  En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn 
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aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 

vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden 

geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden 

werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig 

hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 

dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig 

zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. 

Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
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hoofdstuk 14
De nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Waarom moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen? Een nieuwe 

aarde, ja dat is te begrijpen. Deze aarde is besmeurd en bezoedeld door de zonde 

en wordt uitgebuit door de mens. De aarde wordt vernieuwd bij het 1000 jarig 

Vrederijk, maar aan het einde komt er een totaal nieuwe aarde en ook een nieuwe 

hemel, nadat deze brandende vergaan zijn. De profeet Jesaja zegt dat de hemel zal 

verdwijnen als rook. De Psalmist zegt in: 

Psalm 113: 4  De HEERE is verheven boven alle heidenvolken, boven de hemel is Zijn 

heerlijkheid. 5 Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont,

God blijkt in een ruimte te wonen die boven de hemel uitgaat. Daar is Zijn heerlijk-

heid. De Heere Jezus laat aan Johannes en aan ons zien:

Openbaring 20: 11  En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn 

aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 

vinden was.

Voor de heiligheid van God vluchten de aarde en de hemel weg. Zij kunnen in Gods 

oordeel niet bestaan vanwege het zondige verleden. De profeet Jesaja spreekt in de 

hoofdstukken 51 en 60 ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
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Jesaja 51: 6  Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de 

hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar 

bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet 

verbroken worden.

Jesaja 60: 19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel 

zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw 

God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet 

intrekken want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw 

rouw zal een einde komen. 21 Uw volk zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig 

zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk 

van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden 

en de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

In Jesaja 65 vers 17 begint de profeet ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

te spreken. Maar zoals wel vaker voorkomt, zitten er twee dimensies in deze teksten. 

Want in vers 20 begint de profetie over het volk Israël in het 1000 jarig Vrederijk. De 

nieuwe hemel en nieuwe aarde komen dus na het 1000 jarig Vrederijk. De profeet 

wisselt in vers 20 van tijdsperiode, van het eeuwige tijdvak naar het millennium. In 

de verzen 17 t/m 19 staat dat aan de vorige dingen niet meer gedacht zal worden. 

De tempeldienst, die er nog wel is in het millennium, als gedachtenis aan de vroe-

gere offerdienst, zal er op de nieuwe aarde niet meer zijn. 

Aan alle vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ik denk dat alle zondaren, die 

door de Heere Jezus behouden zijn, daar heel blij over zullen zijn.

Jesaja 65: 17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige 

dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar 

wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem 
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een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk 

zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem 

van geschreeuw. 

Wie zijn de heiligen van de Allerhoogste?

Daniël geeft ons inzicht in wie de heiligen van de Allerhoogste, van God en Zijn 

Messias, zijn. De heiligen zijn door de Messias heilig gemaakt. Zijn heiligheid 

wordt hen toegerekend door het geloof. Ze zijn door Hem gemaakt tot koningen 

en priesters en mogen Hem dienen, met Hem regeren in Zijn Koninkrijk. 

Daniël 7: 18  De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. 

Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeu-

wigheid. 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de 

heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de 

Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koning-

schap in bezit namen. 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van 

de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen 

van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heer-

schappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Overgang van het Koninkrijk van de Zoon 
naar het Koninkrijk van de Vader. 

Het Koninkrijk van de Zoon is anders dan het Koninkrijk van de Vader. In het 1000 

jarig Vrederijk leven mensen die nog een zondige natuur hebben. Mensen kunnen 

dan ook sterven. In het Koninkrijk van de Vader leven geen mensen met een zon-

dige natuur. Zij sterven ook niet, maar leven eeuwig in de nieuwe hemel en op de 
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nieuwe aarde. Hoe dit allemaal precies zal zijn, is voor ons nog verborgen. Maar de 

gezaligden zullen de Heere op volmaakte wijze kunnen en willen dienen en groot 

maken.

Mattheüs 13: 41  de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 

Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan 

zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren 

heeft om te horen, laat hij horen.

1Korinthiërs 2: 9  Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en 

geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft 

voor hen die Hem liefhebben.

Efeze 1: 9  toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgeno-

men had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid 

van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op 

de aarde is. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd 

waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van 

Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop 

op Christus gevestigd hadden.

2Petrus 3: 7  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als 

een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van 

het verderf van de goddeloze mensen. 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, 

dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere ver-

traagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft 

geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
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10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen 

met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken 

daarop zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u 

dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van 

God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, 

zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, 

overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 

woont. 

Openbaring 21: 1  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 

hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet 
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hoofdstuk 15
Het Nieuwe Jeruzalem.

In het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, zullen er geen tranen meer zijn 

en geen rouw. Kommer en zuchten zullen wegvlieden. Er zal eeuwige vreugde zijn. 

Een heerlijk vooruitzicht voor al Gods kinderen. Voor allen die overgegaan zijn van-

uit het millennium, het Koninkrijk van de Messias Jezus, in het eeuwig Koninkrijk 

van God, de Vader.

Jesaja 65: 18  Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, 

Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over 

Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord 

worden, of een stem van geschreeuw.

Hebreeën 11:9  Door het geloof is hij (Abraham) een inwoner geweest in het land van 

de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die 

mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die funda-

menten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.

De apostel Paulus geeft een gedetailleerde omschrijving van de inwoners van het 

nieuwe Jeruzalem en ook de plaats van het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem 

is gebouwd/geplaatst op de berg Sion. Die berg zal echter die stad niet kunnen be-

vatten, want die zal vele malen groter zijn.

Wie zullen er in die prachtige stad gaan wonen? Paulus noemt het wonen een 

feestelijke vergadering. 

God en de Heere Jezus zullen er wonen. God de rechtvaardige Rechter en Jezus, als 
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de Middelaar van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed. De Gemeente van de eerst-

geborenen zal er wonen en de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid 

zijn gekomen. Wie zijn de geesten van de rechtvaardigen? Naar mijn mening zijn 

dat de gelovigen uit het Oude Testament, die geen nieuw opstandingslichaam heb-

ben gekregen. 

De Gemeente van de eerstgeborenen bestaat uit gelovigen die wedergeboren zijn 

en tijdens de opname een nieuw lichaam hebben ontvangen. 

Hebreeën 12:22  Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot een feeste-

lijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven 

zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot 

volmaaktheid zijn gekomen, 24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot 

het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Openbaring 21: 9  En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van 

de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de 

bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote 

en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de 

hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als 

een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. 

Openbaring 21:12  Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten 

twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen 

van de Israëlieten.13 Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poor-

ten op het zuiden, en drie poorten op het westen.14 En de muur van de stad had twaalf 

fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15 En 

hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, 
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en haar muur. 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als 

haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, 

breedte en hoogte waren gelijk. (één stadie is 185 meter)

Worden gehele volken zalig? Nee, ik denk niet dat dat ermee bedoeld wordt. In het 

nieuwe Jeruzalem komen alleen de gelovigen uit de volken. Want er komt niemand 

in het nieuwe Jeruzalem die niet is wedergeboren door de Heilige Geest. Er komen 

ook alleen koningen in het nieuwe Jeruzalem, die het eigendom zijn van de Heere 

Jezus.

Openbaring 21:22  Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is 

haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En 

de naties/volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de 

aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Openbaring 21:25  En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal 

geen nacht zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27 

Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen 

en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
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EPILOOG
Nadat ik afgelopen maart het drieluik over Gods beloften, door Zijn genade, kon 

afronden, was ik eerst helemaal niet van plan om nog aan een nieuw boek te be-

ginnen.

Dit betreft de boeken: ”Israël Gods oogappel”(Gods beloften voor Israël), “ Beloften 

en Profetieën van God voor de volken” en “Beloften en Woorden van de Heere Jezus 

voor Zijn Gemeente”.

Maar de Heere heeft het anders geleid.

Ik was klaar met de andere boeken en wist niet meer wat ik verder nog zou kunnen 

betekenen in de dienst van de Heere.

Mijn vrouw kwam toen met de suggestie om er nog eens goed over na te denken 

en er ook voor te bidden, of ik toch nog niet een Bijbelstudie over een bepaald on-

derwerp op Schrift zou kunnen stellen.

Terwijl ik daar over nadacht en er voor bad, kreeg ik een berichtje van broeder 

Dirk de Jong met het verzoek om iets, wat hij gevonden had op internet en wat hij 

bewerkt had, verder te sturen. Voorwaarde: als ik het met de inhoud eens zou zijn. 

Met de inhoud was ik het eens en toen bracht de Heere mij op het idee om dit te

verwerken in een boekje over de huidige tijd en over de komende tijd, de eindtijd.

Dit laatste omdat veel christenen, wat betreft de eindtijd niet veel meer weten en 

geloven dan dat de Heere Jezus straks terug zal komen om te oordelen de levenden 

en de doden. Ook veel christelijke media bevestigen dit. Men heeft geen zicht op 

wat er in de toekomst, Bijbels gezien, werkelijk staat te gebeuren.
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Ongelovigen hebben al helemaal geen kennis van dit onderwerp.

En dat terwijl de Heere Jezus in de Bijbel de gelovigen daarover zoveel informatie 

geeft.

Hij zegt er nog uitdrukkelijk bij, dat je van deze informatie niets mag weglaten en 

dat je er ook niets aan mag toevoegen. Dat is toch wel heel duidelijke taal. Er staat 

zelfs een straf op als je dit toch doet.

En wat de coronavirus betreft. Voor een dergelijke situatie kreeg Israël het beste 

medische advies, en dat staat in:

2 Kronieken 6: 28 Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, 

meeldauw, veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen, als zijn vijanden hem 

benauwen in het land met zijn steden, als er welke plaag of welke ziekte dan ook 

komt, 

29 elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens en van heel Uw volk 

Israël, als eenieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uit-

strekt, 

30 luistert Ú dan vanuit de hemel, Uw vaste woonplaats, vergeef, en geef eenieder 

naar al zijn wegen, U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van de 

mensenkinderen,

31 opdat zij U vrezen en in Uw wegen gaan al de dagen dat zij leven op de grond die 

U onze vaderen gegeven hebt.

32 Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit 
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een ver land komt omwille van Uw grote Naam en van Uw sterke hand en van Uw 

uitgestrekte arm, wanneer zij komen en naar dit huis hun gebed richten,

33 luistert Ú dan vanuit de hemel, vanuit Uw vaste woonplaats, en doe overeen-

komstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde 

Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is 

uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb.

Dit advies van koning Salomo werd gegeven bij de inwijding van de tempel. Wel 

een heel andere situatie dan waarin wij verkeren. Maar het advies aan het volk van 

Israël in een situatie van ziekten is ook voor ons een zeer goed advies.

 

Ons gebed is of de Heere Zijn Woord rijk wil zegenen en dat wij het advies aan 

Israël zullen volgen.   




