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Voorwoord 
Er zijn vele studies en uitleggingen uit 
het Bijbelboek Openbaringen. Jezus 
zegt over de eindtijd: ‘Ik vertel jullie 
dit nu, voordat het gebeurt, zodat 
jullie het geloven wanneer het zover is.’ 
– Joh. 14:29. Met andere woorden: 
zodat je het kunt geloven 
(herkennen/erkennen/weten) wanneer 
het zover is. Het is dus erg verstandig 
om verschillende uitleggingen te bestuderen zodat je de tijd 
herkent, als je tenminste óók waakzaam bent. 

Vanuit deze gedachten willen we jullie deze overdenkingen 
niet onthouden. Je zult merken dat we vele Bijbelteksten 
noemen, die de gedachten ondersteunen. We geloven dat de 
Bijbel zichzelf uitlegt, natuurlijk onder leiding en openbaring 
van de Heilige Geest.  

Elke overdenking wordt afgesloten met een aantal gebeds- 
en/of dankpunten, zodat je mee kunt bidden voor ons land. 

We wensen je Gods zegen en openbaring toe, zodat je Jezus 
nòg beter zult leren kennen en klaar zult zijn wanneer Hij 
terugkomt. 

De samenstellers. 
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Deel 1  
Openb. 1:13-14 

De openbaring van Jezus (1) 

“De openbaring van Jezus Christus…” Dat zijn de eerste woorden van het 
boek Openbaring. In hoofdstuk 1:9-18 openbaart Jezus Zich aan Johannes 
op zo’n manier dat Johannes ‘als dood aan Zijn voeten’ valt (vers 17). 
Johannes was Jezus’ beste vriend op aarde, hij was de discipel die dichtbij 
Jezus’ hart was. En toch is de verschijning in Openbaring 1 zo 
indrukwekkend voor Johannes dat hij als dood aan de voeten van Jezus 
valt. Dit is de enige keer in het boek Openbaring dat we lezen dat 
Johannes als dood neervalt, omdat hij zo onder de indruk is. Hij is meer 
onder de indruk van de verschijning van Jezus dan van alle andere dingen 
die hij in de volgende hoofdstukken te zien krijgt. En die dingen zijn nogal 
heftig. Als hij zo onder de indruk was van hoe Jezus Zich openbaarde, laat 
dat dan in ons ook een honger teweeg brengen om meer onder de indruk 
van Jezus te zijn, dan van welke dingen er ook in deze eindtijd op de aarde 
zullen gebeuren. Hem komt de eer toe dat we meer van Hem onder de 
indruk zijn dan van welke verschrikking of verleiding op aarde ook. 

 

 Gebed voor onze harten 
 
* Bid dat de Heilige Geest Jezus aan ons blijft openbaren totdat je net zo 

onder de indruk van Hem bent als Johannes was toen Jezus aan hem 
verscheen. 

 
* Blijf Openb.1:1-20 lezen. Ontdek hoe Jezus Zich openbaart in 

Openbaring 1, zodat we meer en meer onder de indruk raken van Hem. 
 
* Door te mediteren op de beschrijvingen van Jezus in het boek 

Openbaring leren we Hem steeds beter kennen en zal onze liefde en 
bewondering voor Hem toenemen. Het helpt ons ook om ons hart op 
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één lijn met Zijn hart te krijgen; we leren steeds meer op Hem te lijken 
in ons denken en ons handelen. Drie elementen die je helpen 
mediteren op de beschrijvingen van Jezus:  

 
1. Overeenstemmen: Spreek uit naar Jezus dat je overeenstemt met 

Wie Hij is en wat Hij doet, in liefde en dankbaarheid.  
 

2. Openbaring: Bid voor steeds meer openbaring over elke beschrijving 
van Jezus. Efeze 1:17 “…opdat de God van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en 
van openbaring geeft in het kennen van Hem…” 
 

3. In acht nemen: Neem een besluit om alle beschrijvingen/waarheden 
over Jezus in acht te nemen door op elke waarheid te reageren in 
geloof en gehoorzaamheid en door de Heilige Geest te vragen je te 
helpen hierin trouw te zijn. Openbaring 22:7 “En zie, Ik kom 
spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in 
acht neemt.”  
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Deel 2 
Openb. 1:13-14 

De openbaring van Jezus (2) 

1. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met 
een gouden gordel. (vs.13) 

Jezus verschijnt in de kleding van een hogepriester. Hij is de ultieme 
Hogepriester Die niet zoals andere hogepriesters ook voor Zijn eigen 
zonden hoeft te offeren, omdat Hijzelf nooit gezondigd heeft. Daardoor is 
Hijzelf het volmaakte offer geworden. Zijn bloed was volmaakt. Er waren 
geen generationele zonden of vloeken die in Zijn bloed zaten, Zijn bloed 
was rein en heilig en Jezus zondigde niet. Soms als iemand ergens goed in 
is, zeggen we ‘het zit hem in zijn bloed’. Bij Jezus zat het niet-zondigen als 
het ware ‘in Zijn bloed’. Door dat volmaakte bloed te laten vloeien, kon 
alle zonde van de wereld verzoend worden. Dus Hij is een hele bijzondere 
Hogepriester en Hogepriester voor eeuwig. 

In Hebr. 5:1 in de ESV staat heel mooi ‘…every high priest chosen from 
among men is appointed to act on behalf of men in relation to God...' 

De hogepriester heeft als functie om de zaak van mensen te behartigen 
voor het Aangezicht van God. 

Het ontmoeten van zo iemand op zich geeft al een gevoel van ontzag. Stel 
je voor hoe Johannes de ultieme, volmaakte Hogepriester zag staan, Die 
voor eeuwig Hogepriester zal zijn. Wat indrukwekkend en wat een eer om 
Die te ontmoeten… Geen wonder dat Hij aan de voeten van Jezus 
neerviel. 

2. Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. (vs. 14) 

De vergelijking met witte wol en sneeuw komen we eerder tegen in Jesaja 
1:18: 
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 ‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al 
waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ 

 Toen ik de oorsprong van deze vergelijking opzocht, kwam ik het 
volgende tegen (delevensschool.org): "De scharlaken rode kleurstof werd 
verkregen uit de dode lichaampjes van een ‘worm’, met de 
wetenschappelijk naam ‘coccus ilicis’. Wanneer het vrouwtje van de 
coccus ilicis haar jongen voortbrengt, hecht ze zich vast aan een boom. Zo 
beschermt zij de eitjes, totdat de larven hun eigen weg zullen gaan. Het 
vrouwtje hecht zich echter zo stevig vast, dat ze niet meer kan loskomen. 
Op het moment dat ze sterft, kleurt een scharlaken rood vocht haar 
lichaam en het omringende hout. Ook de larven worden voor de rest hun 
leven scharlaken rood gekleurd.” 

 Het sterven van de worm gehecht aan de boom is een beeld van het 
sterven van Jezus op het kruis van Golgotha. Het scharlaken rood vocht is 
een beeld van het bloed van Jezus waar ook Zijn volgelingen voor de rest 
van hun leven mee bedekt zullen zijn. 

“Voor karmozijn staat in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 1:18 niet het 
woord voor de karmozijnrode kleur, maar voor de worm. Letterlijk 
vertaald dus: '…al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden 
als sneeuw, al waren zij rood als de worm, zij zullen worden als witte wol' 
(Jesaja 1:18) 

 Witte wol en sneeuw staan o.a. voor puurheid en volmaaktheid. Als er 
staat dat onze zonden zullen worden als sneeuw en als witte wol, 
betekent het dat door de reiniging van Jezus bloed, Hij ons puur en 
volmaakt maakt. 

"In de literatuur over de coccus ilicis wordt vermeld, dat op de morgen 
van de vierde dag na haar sterven, het dode lichaam van de worm 
verandert in een sneeuwwitte gel, met het uitzicht van een pluisje witte 
wol, dat op de aarde valt.” 
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Denk bij dit stuk aan Jezus Die na drie dagen opstond uit de dood en later 
naar de hemel opsteeg met een verheerlijkt lichaam. Zoals de coccus ilicis 
na haar sterven een gedaanteverwisseling ondergaat en haar lichaam 
verandert in een sneeuwwitte gel met het uitzicht van een pluisje witte 
wol dat op de aarde valt, zo heeft Jezus na Zijn dood en opstanding een 
gedaanteverwisseling ondergaan en zijn Zijn hoofd en haar geworden als 
witte wol, als sneeuw. 

Jezus’ hoofd, Zijn gedachten, zijn puur en volmaakt, Hij heeft geen enkele 
onzuivere gedachte. Alles wat Hij denkt, is puur en volmaakt. Zijn haar dat 
wit is, staat o.a. voor volmaakte wijsheid. Zijn gedachten en Zijn wijsheid 
zijn puur en volmaakt. Dit is belangrijk voor ons om te weten, omdat het 
betekent dat Zijn hele plan dat Hij in de volgende hoofdstukken van 
Openbaring aan ons openbaart, voortkomt uit zuivere en volmaakte 
gedachten en bedacht is in zuivere en volmaakte wijsheid. Er zit zoveel 
wijsheid en volmaaktheid in Zijn eindtijdplan in Openbaring, dat we Hem 
volledig kunnen vertrouwen. Het is absoluut het beste plan, Hij heeft aan 
alles gedacht, geen een fout gemaakt, niets over het hoofd gezien en 
daarbij komt ook nog eens dat Hij dit plan bedacht heeft met zuivere 
bedoelingen, er is geen kwaad in Hem. Alles wat Hij bedacht heeft, is 
enkel zuiver en goed en tot opbouw van ons. Wat een indrukwekkende 
God is Hij… Dit is hoe Jezus Zich openbaart aan Johannes aan het begin 
van het boek Openbaring. Hij zegt er als het ware mee tegen Johannes en 
tegen ons: “Je kunt Mij vertrouwen als Ik je de dingen laat zien die 
moeten gebeuren. Ik heb de volmaakte wijsheid, Ik heb alles in de hand. 
En Ik doe alles met de grootste liefde, zuiverheid en goedheid. Hoe bizar 
de gebeurtenissen ook zullen lijken… Vertrouw Mij." 
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Praktische toepassing 
 
Door te mediteren op de beschrijvingen van Jezus in het boek 
Openbaring leren we Hem steeds beter kennen en zal onze liefde en 
bewondering voor Hem toenemen. Het helpt ons ook om ons hart op één 
lijn met Zijn hart te krijgen; we leren steeds meer op Hem te lijken in ons 
denken en ons handelen. Drie elementen die je helpen mediteren op de 
beschrijvingen van Jezus: 

 Overeenstemmen 
 Openbaring 
 In acht nemen 

 
Overeenstemmen: 
Spreek uit naar Jezus dat je overeenstemt met Wie Hij is en wat Hij doet, 
in liefde en dankbaarheid. 
 
Openbaring: 
Bid voor steeds meer openbaring over elke beschrijving van Jezus. 
Efeze 1:17 “…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van 
de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het 
kennen van Hem…” 
 
In acht nemen: 
Neem een besluit om alle beschrijvingen/waarheden over Jezus in acht te 
nemen door op elke waarheid te reageren in geloof en gehoorzaamheid 
en door de Heilige Geest te vragen je te helpen hierin trouw te zijn. 
Openbaring 22:7 “En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van 
de profetie van dit boek in acht neemt.” 
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Deel 3 
Openb. 1:14b 

‘en Zijn ogen waren als een vuurvlam…’ 

Jezus verschijnt hier met ogen als vuur. Hebr. 12:29 zegt: ‘Want onze God 
is een verterend vuur.’ In de eindtijd zal Hij uiteindelijk alles wat niet 
onwankelbaar is, verteren met Zijn vuur van zuiverheid (2 Petrus 3:11-14). 
Zodat alleen alles wat onwankelbaar is - wat zuiver en rein is - zal blijven 
(Hebr. 12:26-27).  

Zou het zo kunnen zijn dat Jezus Zich openbaart met 'ogen als van vuur' 
aan het begin van het boek Openbaring, zodat wij door in Zijn ogen te 
kijken, al voordat het hele eindtijdscenario begint in Openbaring, ons nu 
al kunnen laten reinigen door Zijn vuur van alles wat nog wankelbaar is in 
ons leven? Zodat in ons alleen het onwankelbare over zal blijven en wij 
straks door alles heen dus onwankelbaar staande zullen kunnen blijven? 

Ons blootstellen aan Jezus’ reinigende vuur kan misschien beangstigend 
en confronterend klinken. Maar we mogen er óók aan denken dat Jezus’ 
ogen van vuur betekenen dat Hij een vurige passie voor óns heeft 
(Hooglied 4:9). _'Ik heb jullie lief, zoals Mijn Vader Mij liefheeft!'_ 
(Joh.15:9GN). Het betekent ook dat de liefde die Hij voor ons heeft, 
ontzettend zuiver is. De liefde die Hij voor ons heeft, is onwankelbaar. Als 
wij zo kunnen vertrouwen op Zijn liefde, kunnen we ons met een gerust 
hart overgeven aan Zijn reinigende vuur dat alles uit ons leven zal 
branden wat wankelbaar is en ons stevig zal doen staan in de tijd die 
komen gaat. 

Ik wil hier graag kort iets persoonlijks bij schrijven als bemoediging. Een 
aantal jaren geleden had ik een droom waarin God mij mijn levenspad liet 
zien. Ik zag toen dat er allemaal dingen op dat pad gingen komen die best 
moeilijk en heftig waren. Maar terwijl ik dat zag, ervoer ik in die droom 
zo’n ontzettend diepe en sterke liefde van God voor mij en dat Hij door 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
15 

 

die moeilijke dingen heen heel toegewijd in mijn leven aan het werk was 
om mij sterk en krachtig te maken, zodat ik niet zou bezwijken in de tijd 
die zou gaan komen. De liefde van God voor mij steeg ver boven al die 
moeilijke dingen uit. Misschien maak je ook moeilijke dingen mee in je 
leven op dit moment en voel je Gods aanwezigheid niet. Toch mag je 
vertrouwen dat Hij heel veel van je houdt en ontzettend toegewijd in je 
leven aan het werk is. Je mag Hem vragen om Zijn diepe liefde en 
toewijding aan jou te openbaren. 

  

GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest je een diepe openbaring te geven van Gods 

toegewijde liefde voor jou die boven alle moeilijkheden uitstijgt. 
 
* Vraag Jezus je te reinigen met Zijn vuur van alles in je leven wat nog 

wankelbaar is, zodat je in de tijd die komt, dwars door alles heen, 
onwankelbaar zult kunnen staan. 

 
LIED 
 I surrender/sponteneous: https://youtu.be/ganByZCU3MI 
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Deel 4 
Openb. 1:15-16 

‘Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend 
gemaakt in een oven’ (vs 15a) 

In sommige Bijbelcommentaren staat dat Jezus’ voeten als gloeiend koper 
waarschijnlijk te maken hebben met het oordeel dat Hij komt brengen. 
Toen ik over dit vers aan het bidden en nadenken was, werd ik ook 
bepaald bij een verhaal uit het Oude Testament waar ik nu iets dieper op 
in wil gaan; de drie vrienden van Daniël in de vurige oven. In Daniël 3 
lezen we dat de Engel van de Heer  naast hen in de brandende vuuroven 
stond en hen beschermde. Het lijkt bijna alsof Jezus in Openbaring 
verschijnt met voeten die nog gloeiend zijn van de oven van verdrukking. 
Hij is de God Die naast ons staat in de vurige oven van verdrukking, Die 
ons staande doet blijven en naar de overwinning leidt dwars door het 
heetste vuur van vervolging heen. Dit is onze God Die ons belooft in Jesaja 
43:2b: 

‘Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal 
u aansteken.’ 

'Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. (vs. 15b) 

In Psalm 29:3-4 staat: ‘De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de 
God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. De stem van de 
HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie.’ 

De stem van Jezus is krachtig en heeft autoriteit. Wat Hij spreekt, staat 
vast. Niemand kan het plan van Zijn terugkomst, dat Hij in Zijn woord 
spreekt in Openbaring, veranderen. Geen duivel kan om Zijn woord heen. 
De vijand kan allerlei plannen bedenken, maar hij kan nooit teniet doen 
wat Jezus spreekt. Zijn Woord staat vast. Als Jezus spreekt, moet elke knie 
zich buigen en elke tong belijden dat Hij Heer is. Hij heeft alles onder 
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controle en niemand zal Hem doen wankelen, hoe bizar de tijden ook 
zullen gaan lijken. We kunnen rotsvast op Jezus vertrouwen. 

'Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand' (vs. 16a) 

De zeven sterren in Jezus’ rechterhand zijn de engelen van de zeven 
gemeenten in Openbaring 2 en 3. In Bijbelcommentaren wordt genoemd 
dat de engelen van de gemeenten ook kunnen staan voor de voorgangers 
van de gemeenten. In ieder geval kunnen we zeggen dat Jezus ons als 
gemeente in Zijn hand houdt. Hij leidt en beschermt ons. Hij is betrokken 
bij het welzijn van Zijn gemeente en niemand zal ons kunnen rukken uit 
Zijn hand: 

‘En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen 
aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand 
van Mijn Vader rukken.’ (Johannes 10:28-29) 

'Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard' (vs. 16b) 

Zoals Zijn ogen als van vuur zijn dat reinigt en alles wegbrandt wat niet 
onwankelbaar is, zo zijn de woorden die Hij spreekt als een tweesnijdend 
scherp zwaard (Hebr. 4:12). 

Voordat het eindtijdscenario zich ontvouwt in Openbaring, lezen we in 
hoofdstuk 2 en 3 dat Jezus Zijn gemeente toespreekt. Zijn woorden voor 
ons als Zijn gemeente zijn diep en dringen door tot het diepst van ons hart 
en snijden alles weg wat ons zou kunnen doen wankelen in de eindtijd. 
Het zijn woorden die confronteren, maar die ontzettend goed voor ons 
zijn en waar we alleen maar sterker van worden als we ze in acht nemen. 
Is het niet een troost dat Jezus ons niet alleen aankijkt met ogen van vuur, 
maar dat Hij ons ook nog eens  helpt onwankelbaar te worden met de 
woorden die Hij tot ons spreekt? Je mag Hem vragen voor openbaring om 
Zijn woorden tot je te spreken die je onwankelbaar zullen maken. 

'Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht' (vs. 16c) 
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Maleachi 4:2 zegt: _‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult 
naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.’_ 

Op de dag van de Heer, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn 
vleugels zal genezing zijn. Door het gezicht van Jezus zo te zien, zoals de 
zon schijnt in haar kracht; als de Zon der gerechtigheid, worden we er al 
aan herinnerd dat het verhaal goed af zal lopen. Het is alsof doordat Jezus 
Zich zo openbaart, Hij tegen ons zegt: ‘Blijf dwars door alles heen Mij in 
Mijn gezicht aankijken, de Zon der gerechtigheid. Ik zal terugkomen en als 
Ik kom, zal er genezing zijn en jullie zullen de vrijheid ervaren als nooit 
tevoren; de tijd komt dat jullie naar buiten zullen gaan en dartelen als 
kalveren uit de stal. 

Dat is een belofte waar we elke keer aan mogen denken als we Hem 
aankijken. Eens had ik een droom waarin er een moeilijke tijd was, en 
steeds wanneer ik me in de droom zorgen maakte over eten en kleding, 
kon ik moeilijk staande blijven, maar steeds als ik mijn ogen op Jezus 
richtte, werd ik bekrachtigd om te blijven staan en dat maakte me sterk. Ik 
geloof hoe meer en langer we onze blik op Jezus richten, hoe sterker we 
worden. 

‘And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being 
transformed into the same image from one degree of glory to another. 
For this comes from the Lord who is the Spirit.’ (2 Cor. 3:18 ESV) 

 

GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest je te helpen je ogen steeds meer op Jezus te 

richten. 
 
* Vraag Jezus de bovengenoemde aspecten van Zijn verschijning diep in 

je hart te openbaren. 
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LIED 
Lied: Jesus, You' re beautiful: https://youtu.be/0AbzJKEvpNA 
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Deel 5 
Openb. 2:1-7 

Brief aan Efeze 

In Openbaring 1 keken we naar hoe Jezus Zichzelf openbaarde aan 
Johannes en zo ook aan ons. Nu we die basis hebben van Wie Jezus voor 
ons is, gaan we in Openbaring 2 en 3 kijken naar wát Jezus spreekt tot de 
zeven gemeenten, en zo ook tot ons. Vandaag de eerste brief, gericht aan 
Efeze. (Lees Openbaring 2:1-7) 

Jezus zegt over de gemeente van Efeze dat ze slechte mensen niet konden 
verdragen en dat ze ontdekt hadden welke mensen leugenaars waren. 
Het geeft aan dat ze een liefde voor de waarheid hadden en de leugen 
haatten, oftewel het goede liefhadden en het kwade haatten. Jezus prees 
hen voor dit feit op zich, alleen Hij had tegen hen dat ze hun eerste liefde 
hadden verlaten. Zou het zo kunnen zijn dat omdat ze zich meer 
bezighielden met wat goed en fout was dan dat ze hun relatie met Jezus 
verdiepten, ze eigenlijk aten van de boom van kennis van goed en kwaad? 
En dat als ze Jezus op de eerste plaats zouden zetten, ze in plaats daarvan 
zouden eten van de boom des levens? Het was een gedachte die bij mij 
opkwam bij dit stuk. 

Jezus had tegen de gemeente van Efeze dat ze hun eerste liefde hadden 
verlaten.  Hun eerste liefde, een brandende liefde voor Jezus, lijkt op het 
eten van de boom des levens. Jezus is als de boom des levens; als we van 
de boom des levens eten, hebben we eeuwig leven. Als we van Jezus 
‘eten’ (denk aan het avondmaal), als we in Hem blijven, hebben we 
eeuwig leven. 

In Johannes 15 staat dat we geen vrucht kunnen dragen als we niet in 
Jezus blijven. En dat als we niet in Hem blijven, we worden 
buitengeworpen. Dat is niet omdat Hij dan niet meer van ons zou houden, 
maar omdat als we niet in Hem blijven, we simpelweg afstand doen van 
het leven dat Hij geeft. We hebben dichtbij Hem zijn nodig om in leven te 
blijven. Hij zegt: blijf in Mijn liefde. In Hem blijven is in Zijn liefde blijven. 
De gemeente had deze eerste liefde verlaten. Ze leefden niet meer vanuit 
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die liefdesrelatie met God, maar waren meer bezig met wat goed was en 
wat kwaad was. Wat waar was en wat leugen was. Jezus waarschuwde 
hen dan ook terug te gaan naar het in Hem blijven, omdat anders hun 
kandelaar van zijn plaats zou worden weggenomen. 

Zo is er bij ons ook het gevaar dat we teveel opgaan in wat er in deze hele 
situatie in de wereld klopt en wat niet klopt. Er zullen meer situaties in de 
eindtijd komen waardoor we getriggerd kunnen worden om in beslag 
genomen te worden door wat klopt en wat leugen is. Het is goed om te 
weten wat waarheid en leugen is, en Jezus prees de gemeente van Efeze 
hier ook om. Maar het gaat Hem om prioriteiten; het allerbelangrijkste is 
dat we in Jezus blijven. Dat we in Zijn liefde blijven. Dat we onze eerste 
liefde niet verlaten. 

Als we overwinnen en volhouden in de liefde van Jezus te blijven en Hem 
lief te hebben, belooft Hij ons in vers 7: 

“Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die 
midden in het paradijs van God staat.” 

Dan geeft Hij ons te eten van de Boom des levens, die midden in het 
paradijs staat; dan zullen we voor eeuwig leven met Hem in het paradijs. 
Hij is de Boom des levens, als we van Hem eten, hebben we eeuwig leven. 

 

GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest je te helpen Jezus altijd op de eerste plaats in je 

leven te houden. 
 
* Vraag  Hem je te helpen te eten van de Boom des levens en vanuit de 

plek van intimiteit met Jezus, de dingen te onderscheiden. 
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Deel 6 
Openb. 2:8-11 

Brief aan Smyrna 

Smyrna. Een prachtige grote havenstad met een belangrijke ligging en 
meer dan 100.000 inwoners. Ook wel ‘De kroon van Asia’ genoemd. Maar 
de christenen in Smyrna hadden het zwaar te verduren. Afgodenverering 
was wettelijk verplicht en elk jaar werden de mensen geacht een 
wierookoffer aan de Romeinse heerser Caesar te brengen. Christenen die 
dit weigerden, werden als crimineel bestempeld en op de brandstapel of 
voor de wilde dieren gegooid. Als ze voor de wilde dieren werden 
gegooid, gebeurde dit tijdens gladiatorenspelen die tien dagen duurden. 
Er waren ook veel Joden in de stad die christenen vervolgden en dit in 
naam van God deden. In werkelijkheid werkten zij dus samen met de 
vijand om christenen te onderdrukken. Door de vervolging leden 
christenen ook armoede. 

Het eerste wat Jezus tot de gemeente van Smyrna spreekt, is: “Dit zegt de 
Eerste en de Laatste…” 

Een van de Bijbelteksten in het OT waar God Zich zo openbaart en die ze 
zich bij het horen van deze beschrijving vast herinnerd moeten hebben, is 
Jesaja 44:6: 

‘…Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.’ 

‘Buiten Mij is er geen God…’ Dat zijn krachtige woorden in een stad waar 
afgoden- en keizerverering verplicht was op straffe van dood. 

Het is net of Jezus orde op zaken stelt in de hemelse gewesten boven de 
stad als Hij begint Zijn gemeente in Smyrna toe te spreken. 

De duistere machten boven de stad eisten de aanbidding van de 
inwoners. Jezus spreekt dat Hij de Eerste en de Laatste is, er is geen God 
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buiten Hem. Hij snijdt dwars door de leugen heen die boven de stad hangt 
dat de afgoden en de Romeinse heerser de aanbidding toekomt. 

De intimidatie om de leugen in stand te houden, is: als je niet meedoet 
met die aanbidding, word je gedood. Jezus spreekt dat Hij Degene is Die 
de dood heeft overwonnen. Daarmee haalt Hij de kracht van de 
intimidatie weg. 

Hij zegt: “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult.” Hij weet de dreiging 
die de gemeente in Smyrna te wachten staat van gevangenschap en lijden 
en dood, Hij weet hoe reëel het is en hoe angst mensen dan om de keel 
kan grijpen. Hij heeft Zelf immers zweet gebloed in Gethsemané. Maar 
omdat Hij die weg is gegaan en die angst heeft overwonnen, kan Hij die 
overwinning aan Zijn mensen geven en heeft Hij de autoriteit om te 
zeggen: “Wees niet bevreesd…” 

Dit zijn niet zomaar makkelijk gesproken goedbedoelde woorden die 
alleen maar gezegd worden als oppepper en het lijden zouden 
bagatelliseren. Jezus zegt dit, omdat Hij de autoriteit en macht heeft om 
die angst bij Zijn mensen weg te nemen, als ze op Hem kijken. Hij draagt 
nooit iets op waar Hij ons Zelf niet in voorgegaan is. Hij overwon de angst 
voor de dood en daarna de dood zelf. En Hij is het Die zegt: “Wees niet 
bevreesd…” De gemeente in Smyrna kon naar Hem kijken en weten dat 
Hij vóór hen was op deze weg en sterker was dan alle lijden en 
intimidatie. 

Ik geloof dat Stefanus in Handelingen 7 dit ervaren heeft toen een 
woedende menigte hem dreigde en intimideerde en op het punt stond 
hem te stenigen. In Hand. 7:55-56 staat: 

‘Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht 
en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van 
God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, 
staande aan de rechterhand van God.’ 
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Als wij vervolging, lijden of zelfs de dood in ogen zouden moeten zien 
omwille van ons geloof in Jezus, mogen we erop vertrouwen dat Jezus 
voor ons staat op die weg en dat we Hem in de ogen mogen kijken, Zijn 
heerlijkheid mogen zien en Hij ons wil bevrijden van de kracht van angst 
en intimidatie, en van de machten van de dood. 

‘Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’ (1 Kor. 15:55) 

Alles wat de onderdrukkers in Smyrna de christenen afpakten – aardse 
rijkdom en aards leven – was tijdelijk van aard. Alles wat Jezus hun 
aanbood – eeuwige rijkdom en de kroon van leven – was van eeuwige 
waarde. En daar kan niets tegenop. 

 

GEBED 
 
* Als je merkt dat je ergens angst voor hebt of je geïntimideerd voelt, 

omdat je God wilt gehoorzamen zonder compromis, vraag Jezus dan de 
kracht van die angst en intimidatie over je leven te verbreken en je te 
laten zien wat Hij voor jou heeft van eeuwige waarde en hoe Hij vóór 
jou is op de weg die je gaat. 

 
*  Vraag de Heilige Geest om je, net als Stefanus, vol te maken van Zijn 

aanwezigheid, je te helpen je ogen naar de hemel gericht te houden en 
je de heerlijkheid van God te laten zien, zodat je in staat zult zijn Jezus 
vrijmoedig te volgen. 
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Deel 7 
Openb. 2:12-17 

Brief aan Pergamus 

Pergamus was de eerste stad in Asia waar een tempel werd 
gebouwd voor keizerverering en het was de religieuze 
hoofdstad van het oosten. Er waren grote offeraltaren voor 
de vier meest prominente Griekse afgoden. Voor het dienen 
van elk van deze afgoden waren priesters aangesteld en vond 
er tempelprostitutie plaats. Door al deze dingen hadden 
demonen vrij spel en noemt Jezus in Zijn brief aan de 
gemeente dan ook dat zij wonen waar 'de troon van satan' is.  
(Extra informatie: De 'troon van satan' was daar omdat het 
hogepriesterschap van Babylon was overgegaan naar 
Pergamus. Dat hogepriesterschap is later overgegaan naar de 
Romeinse Keizer en daarna naar de Paus. Die is nu nog steeds 
de Pontifex Maximus. Het altaar van satan is later afgebroken 
en in 1930 weer opgebouwd in Berlijn. Hitler kon er zo gebruik 
van maken. Hij bouwde bovendien een grote replica in 
Neurenberg om van daaruit het Duitse volk toe te spreken en 
tot oorlog te motiveren.)  
  
Jezus prijst Zijn mensen in Pergamus voor hun 
vasthoudendheid aan het geloof en hun trouw aan Hem zelfs 
tijdens de dagen van Antipas. Van Antipas wordt gezegd dat 
hij een geestelijk leider in Pergamus was. Hij bleef Jezus 
trouw, zelfs toen hem dat zijn leven kostte. Hij was een 
trouwe getuige. 
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Zoals we in de vorige brief zagen, was het vermoorden van 
christenen ook bedoeld als intimidatie voor de anderen. Maar 
ondanks die intimidatie bleven de christenen in Pergamus 
Jezus trouw en verloochenden ze Hem niet. Ik geloof dat 
Jezus dit niet zomaar benoemt in de brief, maar dat dit Zijn 
hart diep raakt. 
  
En juist omdat Hij ziet hoe ze trouw blijven aan Hem en voor 
Hem kiezen ondanks alle intimidatie, geloof ik dat Hij 
vervolgens spreekt over dingen waarvan Hij wil dat ze zich 
bekeren. Denk aan Johannes 15:2: 
  
‘… elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer 
vrucht draagt.’ 
  
Jezus heeft tegen hen dat er mensen onder hen zijn die zich 
houden aan de leer van Bileam en de leer van de Nikolaïeten. 
‘…en dat haat Ik’, staat er dan. Vers 16: 
‘Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen 
hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.’ 
  
Waarom lijkt Jezus hier zo rigoureus over, waarom is Hij hier 
zo op gebrand? Er staat dat Bileam Balak leerde voor de 
Israelieten een struikelblok neer te leggen, zodat zij 
afgodenoffers zouden eten en hoererij zouden bedrijven. In 
Numeri 25 zien we dit gebeuren. Dan staat er in vers 3: 
‘Toen Israël zich zo aan Baäl-Peor koppelde, ontbrandde de 
toorn van de HEERE tegen Israël.’ 
  
Door de afgoderij koppelde het volk zich letterlijk aan een 
afgod, oftewel een duistere geestelijke macht. Doordat 
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mensen in de gemeente in Pergamus afgoderij en 
immoraliteit goedkeurden (zouden we dit in onze tijd de 
‘valse genadeleer’ kunnen noemen? ‘Sluit compromissen en 
leef er maar op los, want Gods genade is toch groter’?), 
ontstonden er bindingen met demonische machten. Zulke 
bindingen zijn vernietigend voor mensen. Het is het werk van 
de vijand die komt om te stelen, te slachten en verloren te 
laten gaan (Joh. 10:10). Dat is wat Jezus haat. 
  
‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken 
van de duivel verbreken zou.’ (1 Johannes 3:8b)   
  
Als de gemeente zich niet bekeert, zal Hij Zelf komen om 
tegen de betreffende personen oorlog te voeren met het 
zwaard van Zijn mond, om weg te snijden wat niet goed is en 
zo de werken van de duivel in hun midden te verbreken. 
  
Misschien herinner je je nog hoe we het in deel 2 van deze 
studie hadden over hoe Jezus met Zijn vuur van liefde alles 
verteert wat niet goed is, zodat alleen het pure, 
onwankelbare overblijft. Ik geloof dat Hij deze oproep tot 
bekering aan de gemeente geeft met een hart dat brandt van 
liefde voor Zijn mensen, omdat Hij ernaar verlangt dat ze 
sterk zullen kunnen blijven staan voor Hem, puur, 
onwankelbaar en met een onverdeeld hart.   
  
Hij belooft een beloning aan wie overwint; verborgen manna. 
Manna, hemels brood, wat o.a. staat voor het Woord van 
God. Als we zonder compromis voor Jezus leven, belooft Hij 
ons o.a. schatten van openbaring uit Zijn Woord. Inzichten 
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over Hemzelf die op het eerste gezicht verborgen lijken. 
Inzichten waardoor we Zijn hart nog dieper leren kennen. 
  
‘De vriendschap met God is voor hen die Hem eerbied 
bewijzen. Zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, 
leren kennen.’ (Ps. 25:14, Het Boek) 
  
Ook belooft Hij aan wie overwint, een witte steen met daarop 
een nieuwe naam geschreven. In de tijd van de gemeente van 
Pergamus, werden dit soort stenen gegeven om diegene te 
eren die een dappere daad of dienst had verricht voor de 
gemeenschap of op het slagveld. Met zo’n steen kreeg de 
betreffende persoon bepaalde privileges. 
  
De wereld om hen heen kon hen misschien privileges 
onthouden vanwege hun trouw aan God, maar Jezus belooft 
de gemeente hier, als ze overwinnen, privileges in Zijn 
koninkrijk. 
  
Laat dit eens op je inwerken m.b.t. de eindtijd waarin wij 
leven. Als er een systeem komt waardoor wij als christenen 
onze privileges zouden verliezen en uitgesloten zouden 
worden, omdat we geen compromis willen sluiten en God 
trouw willen blijven, weet dan dat Jezus jou des te meer 
privileges zal geven in Zijn eeuwigdurende Koninkrijk.  
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GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest je te laten zien waar je nog compromissen sluit 

in je hart. 
 
* Vraag Hem je te helpen je hart helemaal aan Jezus over te geven. 
 
* Vraag Jezus om je meer openbaring te geven over hoe Hij jou wil 

belonen als je Hem trouw blijft en dank Hem daarvoor. 
 
LIED 
Lied: You won't relent - Misty Edwards: https://youtu.be/kmRsT-tYdrg 
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Deel 8 
Openb. 2:18-29 

Brief aan Thyatira 

Thyatira was een handelsstad met veel ‘vakbonden’ of verenigingen waar 
alle werknemers geacht werden lid van te zijn. Alle leden waren verplicht 
afgodsfeesten bij te wonen die gekenmerkt werden door dronkenschap 
en immoraliteit. Mensen die de feesten weigerden, kwamen bijna niet 
aan werk in het dagelijks leven. Je kunt je voorstellen dat de druk groot 
was om mee te doen met de immoraliteit, al was het maar zodat men 
werk en inkomen had. 

In deze setting waarschuwt Jezus de gemeente van Thyatira voor het feit 
dat ze de ‘profetes’ Izebel, die misleidend onderwijs geeft, haar gang laat 
gaan. Door het onderwijs van Izebel worden de gelovigen op zo’n manier 
misleid dat ze denken dat het oké is om, én hoererij te bedrijven en 
afgodenoffers te eten, én Jezus te volgen. Zo werden ze misleid te denken 
dat ze niet hoefden te kiezen tussen het bijwonen van de afgodsfeesten 
en Jezus. 

Een aantal jaren geleden was ik op zendingsreis in Thailand. Daar waren 
ontelbaar veel tempels en metershoge afgodsbeelden. Ons plaatselijk 
contact bracht ons naar een plek waar we deze tempels en beelden 
konden bekijken en foto’s konden maken. Ik merkte een verdriet van 
binnen, ik had het gevoel dat het Jezus pijn deed als ik mee zou gaan, dus 
ik bleef alleen achter. 

Ik praatte met de Heilige Geest over wat ik voelde en Hij bevestigde me 
dat ik de pijn van Jezus’ hart voelde. Hij liet me zien hoe God een jaloers 
God is en hoe Jezus als Bruidegom verlangt naar een bruid die alleen oog 
voor Hem heeft – en niet voor andere goden, afgodsbeelden of tempels. 
Zo wilde ik alleen oog hebben voor Jezus en geen andere goden en 
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tempels bekijken. Terwijl ik zo in mijn eentje aan het wachten was, voelde 
ik de aanwezigheid van God en had ik een bijzondere tijd met Hem. 

Dat beeld is me bijgebleven en ik geloof dat het met dit bruidegomshart is 
dat Jezus tot Zijn gemeente spreekt om zich ver te houden van het 
misleidende onderwijs van Izebel en dat niet te tolereren. Hij verlangt 
naar een bruid die alleen oog voor Hem heeft en geen hoererij bedrijft, 
zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. In vers 26-28 spreekt Jezus 
over de beloningen die Hij wil geven aan wie overwint: 

‘En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, 
hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met 
een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld 
worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal 
hem de morgenster geven.’ (Openb. 2:26-28) 

Een bruid die alleen oog heeft voor Hem en geleerd heeft geen hoererij te 
bedrijven of te tolereren, zal het karakter hebben ontwikkeld om de 
verantwoordelijkheid te dragen die komt bij het hebben van macht over 
heidenvolken. Zij zal het aankunnen op een goede manier met die macht 
om te kunnen gaan die ook Jezus van Zijn Vader heeft ontvangen. En zij 
zal de Morgenster van Jezus ontvangen, wat niets minder betekent dan 
dat Hij Zichzelf wil geven: 

  

‘Ik, Jezus … Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende 
Morgenster.’ (Openb. 22:16) 

Dat is bijzonder. Als wij helemaal voor Jezus gaan en geen immoraliteit en 
afgoderij toelaten, zal Hij ons macht geven over heidenvolken zoals ook 
Hijzelf die macht van de Vader heeft ontvangen en zal Hij zelfs Zichzelf 
aan ons toevertrouwen. 
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GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest je onderscheidingsvermogen te geven, zodat je 

op geen enkele manier misleid zult worden, vraag Hem je in de 
waarheid te leiden. 

 
* Vraag Jezus je een vuur van passie te geven dat alleen voor Hem brandt 

en dat geen immoraliteit tolereert. 
 
LIED 
Jesus Singing to the Bride: https://youtu.be/UJJP-g8f6ZI 
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Deel 9 
Openb. 3:1-6 

Brief aan Sardis 

De kerk van Sardis had zijn oorsprong in de opwekking die in Handelingen 
19 plaatsvond in Asia. Jezus spreekt tot hen: ‘Ik ken uw werken, en weet 
dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.’ (vs. 1) 
  
Hij zegt dat niet op een veroordelende manier, maar om hen te helpen uit 
die toestand te komen. Dat zien we eerst al in de manier waarop Hij Zich 
aan hun openbaart: ‘Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God heeft en 
de zeven sterren…’ (vs. 1) 
  
De zeven Geesten spreken van de zeven aspecten van de Heilige Geest 
(Jes. 11), Jezus zegt hier eigenlijk dat Hij bij machte is de Heilige Geest uit 
te storten over Zijn mensen en hen door de Geest weer levend kan 
maken. Dat Hij de zeven sterren heeft, zagen we ook al eerder in de 
studie, het is alsof Hij daarmee aangeeft: “Ik heb de gemeente in Mijn 
hand, jullie zijn kostbaar voor Mij”. 
  
Met die hartsgesteldheid corrigeert Hij Zijn mensen in Sardis en laat hen 
vervolgens in vers 2 en 3 zien wat ze kunnen doen om weer op de goede 
weg te komen: ‘Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te 
sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan 
hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u.’ 
  
Hier zien we vijf aspecten waarvan ik geloof dat Jezus ze ook spreekt tot 
ons als gemeente in de eindtijd. Zelfs als je op dit moment al dichtbij God 
leeft, zal het je helpen je relatie met Hem te versterken en scherp te 
blijven: 
  
1) Wees waakzaam: waakzaamheid, oftewel oplettendheid is iets wat we 
doen met ons verstand. Het gaat erom dat we groeien in het begrijpen 
van wat er in onze tijd in onze maatschappij en cultuur gebeurt in het licht 
van Gods Woord. Vergelijk wat er in de maatschappij gebeurt met Gods 
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normen en waarden in Zijn Woord en laat je niet door de populaire 
cultuur misleiden. Word niet lauw, sluit geen compromissen omdat 
dingen in de wereld normaal en geaccepteerd lijken te worden. Blijf altijd 
alles toetsen in het licht van de Bijbel. Ken Gods Woord door en door en 
laat dat je maatstaf zijn. 
  
2) Versterk wat dreigt te sterven: wanneer je worstelt met lauwheid, zijn 
de dingen die de Heilige Geest je in het begin van je wandel met God 
gegeven heeft, op een laag pitje gekomen. Denk aan dingen als je 
verlangen naar Gods aanwezigheid, je hart voor gebed of passie voor 
evangelisatie… Versterk die dingen opnieuw zodat ze niet uit je leven 
verdwijnen, maar weer opbloeien. Geef er aandacht aan, focus je erop. 
Vraag Jezus Zijn Geest opnieuw uit te storten over die dingen en ze nieuw 
leven in te blazen. Zelfs als je niet lauw bent, kun je Jezus vragen die 
dingen nog meer te versterken in je leven. Hij geeft de Geest zonder 
mate. 
  
3) Bedenk hoe u het hebt ontvangen en gehoord: in het Engels staat er 
heel mooi ‘remember’. Bedenk je, herinner je, hoe God je riep in het 
begin en hoe je vol overgave reageerde op Zijn Stem. 
  
4) Houd het vast: Als je je die dingen bedenkt, houd ze dan vast, houd ze 
in gedachten en vergeet niet hoe God Zijn weg met je is gegaan, wat Hij 
voor je heeft gedaan en hoever Hij je al heeft geleid. Als je het vasthoudt 
en in gedachten houdt, kun je je wandel met God in de context blijven 
zien en houdt het je op koers. Het is de vijand die wil dat we dit alles 
vergeten, omdat als we vergeten hoe God ons geroepen en geleid heeft 
tot waar we nu zijn, het ook makkelijker is om af te dwalen in de 
toekomst en lauw te worden als het moeilijk wordt, te denken: wat heeft 
het eigenlijk voor zin? Bedenk dat wat God in jou begonnen is, Hij dat ook 
af zal maken, tot de dag van Christus Jezus (Fil. 1:6). Een manier om vast 
te houden hoe God je heeft geroepen en geleid, is om alles op te 
schrijven, te lezen en te herlezen. 
  
5) Bekeer u: na al deze dingen nagegaan te zijn, is de laatste stap een hele 
praktische; door de voorgaande stappen heen hebben we kunnen 
ontdekken waar we nog ‘on track’ zijn en waar we misschien zijn 
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afgedwaald in onze toewijding aan God. Bekering houdt eenvoudigweg in 
om ons af te keren van die dingen waardoor we afgedwaald zijn en keuzes 
te maken die helpen om ons leven zo in te richten dat we weer opnieuw 
of nog meer toegewijd leven aan God. Denk bijv. aan hoe je je tijd indeelt 
en waar je prioriteiten liggen. 
  
Jezus helpt de gemeente niet alleen door deze vijf punten te noemen, 
maar spreekt ook nog eens over een beloning voor wie dit uitleeft (vs. 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.’*_ 
  
Een van de dingen die ik hier wil uitlichten is dat Jezus de naam van 
degene die overwint zal belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen. Dit 
is specifiek een beloning voor degene die lauwheid overwint en een 
gepassioneerd leven voor Jezus leidt vol keuzes die liefde voor Jezus 
uiten. Kun je je voorstellen dat als je nu kiest om in alles Jezus de eerste 
prioriteit te geven in je leven, Hij bij de Vader en de engelen vol lof zal 
vertellen over hoe jij voor Hem geleefd hebt, zelfs als niemand het zag? 
Eén ding weet ik zeker, wie dit leven op aarde toegewijd aan Jezus leidt, 
zal daar de eeuwigheid van kunnen genieten. Hij is het meer dan waard! 
  
 

GEBED 
 
Neem de vijf punten in gebed door, vraag de Heilige Geest je te helpen 
met: 

1) waakzaamheid; 
2) dingen te versterken; 
3) te herinneren hoe God je heeft geroepen en geleid; 
4) deze dingen vast te houden; 
5) keuzes te maken die je helpen (opnieuw) toegewijd aan Jezus te 

leven. 
 
Dank Hem voor Zijn liefde en toewijding aan jou. Hij zal nooit loslaten het 
werk dat Zijn hand is begonnen. 
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LIED 
Do you know the way you move Me: https://youtu.be/Q6MYrk6p3Gc 
 
 

  



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
37 

 

Deel 10 
Openb. 3:7-13 

Brief aan Filadelfia 

In deze bijzondere brief biedt Jezus de trouwe gemeente in Filadelfia 
posities van eer aan in Zijn eeuwige heerschappij, in relatie tot hun 
gehoorzaamheid aan Jezus in hun aardse leven. Jezus belooft een deur 
van zegen voor hen te openen (vers 8) wat ook inhoudt dat ze eerherstel 
in het bijzijn van hun vijanden krijgen (vers 9), genade om in overwinning 
te wandelen in de moeilijkste tijd van de geschiedenis (vers 10) en een 
plek van autoriteit en intimiteit met God in de eeuwigheid (vers 11-12). 

‘Dit zegt de Heilige, de Waarachtige…’ (vs. 7a) 

Jezus is heilig, toegewijd aan God zonder compromis. En Hij weet hoe het 
is om zonder  compromis te leven tussen mensen die een hele andere 
koers gaan. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij is ook de Waarachtige. In het 
Engels staat er: ‘He Who is true’; Hij is waarheid. Hij is volkomen te 
vertrouwen. Hij is het waard dat we Hem vertrouwen en zonder 
compromis volgen. 

‘…Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en 
niemand opent…’ (vs. 7b) 

Wees niet bang als mensen je tegenwerken of proberen te intimideren 
om je van je gehoorzaamheid aan God af te krijgen en een compromis te 
laten sluiten; zij hebben niet de sleutel die deuren voor jou kan openen of 
sluiten. Alleen Jezus heeft die. Als je Jezus zonder compromis volgt, zal Hij 
ervoor zorgen dat je nooit beschaamd uitkomt. Hoe heftig 
omstandigheden ook mogen lijken, je bent altijd in Zijn hand en Hij zorgt 
voor jou. Dat zie je in vers 8: 
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‘Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die 
sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht 
genomen en Mijn Naam niet verloochend.’ 

In mijn eigen leven kwam ik in een situatie terecht waarin er veel 
intimidatie tegen mijn roeping van God kwam. Ik besloot niet te buigen en 
de stem van God in mijn hart te gehoorzamen, ook al deed ik het met 
knikkende knieën. Voor het oog leek het alsof ik alles kwijtraakte, maar 
daarna opende God nieuwe deuren voor mij en ik heb Zijn liefdevolle zorg 
voor mij nog nooit zo bijzonder ervaren. Dat geeft vertrouwen. Hij is 
trouw. Ook al zou alles om je heen wankelen, als je Hem gehoorzaam 
blijft, ben je veilig in Zijn zorg. 

In vers 9 staat het volgende: 

‘Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat 
zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen 
en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.’ 

Voor mij persoonlijk was dit in de moeilijke tijd waar ik doorheen ging, 
een belofte van God dat zij die eerder kritiek op mijn gehoorzaamheid aan 
God hadden en probeerden mij daar vanaf te brengen, aan het eind zullen 
zien dat ik God trouw was en zullen erkennen dat God mij liefheeft. In de 
ESV staat heel mooi ‘they will learn that I have loved you’. Als je herkent 
dat je soms aangevallen wordt op je trouw en gehoorzaamheid aan God, 
bedenk dan dat je aanvallers aan het eind zullen zien en erkennen dat 
Jezus jou liefhad en heeft; ‘they will learn that Jesus has loved you’. 

Op basis van al deze dingen, moedigt Jezus de gemeente in Filadelfia en 
ons in vers 11 aan: 

‘Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal 
wegnemen.’ 

Houd vast aan wat je hebt; sluit geen compromis, blijf Jezus volgen, blijf 
Hem gehoorzamen, zodat niemand je kroon zal wegnemen; zodat 
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niemand jouw diepe relatie met God en je wandel met Hem kan verstoren 
en je daar vanaf kan brengen. Blijf Hem trouw, houd vast, houd vol! 

In vers 12 spreekt Jezus over de beloningen die ons te wachten staan als 
we volhouden tot het einde: 

‘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.’ 

Wie overwint, zal verantwoordelijkheid in de tempel van God krijgen en 
daar een blijvende plek hebben. Je zult de Naam van God op je 
geschreven krijgen en de naam van het nieuwe Jeruzalem én de nieuwe 
naam van Jezus. Als je dat op je geschreven krijgt, betekent dat een diepe 
verbondenheid met God, met Jezus en met Zijn stad. Laat dat eens 
inzinken en vraag de Heilige Geest eens om openbaring daarover… Wat 
een bijzondere beloning. 

 

GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest je te helpen om dichtbij Jezus te blijven en vast 

te houden wat je hebt, zodat niemand je kroon zal wegnemen. Vraag 
Hem je vrijmoedigheid te geven om zonder compromis in 
gehoorzaamheid aan God te blijven leven. 

 
* Dank Jezus dat alleen Hij de sleutel van David heeft en dat het veilig is 

om je in gehoorzaamheid aan Hem over te geven. Dank Hem voor Zijn 
liefdevolle zorg. 
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Deel 11 
Openb. 3:14-22 

Brief aan Laodicea 

Laodicea was een centrum voor bankieren, het fabriceren van kleding, en 
medicijnen. Er was een medische school daar die hoog in aanzien stond 
en een behandeling had ontwikkeld die hielp oogziektes te genezen. 
Omdat Laodicea zelf geen goede watervoorziening had, was er een 
aquaduct gebouwd om water binnen te halen uit het naburige Hiërapolis ( 
bekend om haar heetwaterbronnen) en Colossae (bekend om haar 
koudwaterbronnen). 

In de brief aan de gemeente in Laodicea gebruikt Jezus deze natuurlijke 
aspecten van hun leefomgeving om hun geestelijke zaken duidelijk te 
maken. De gemeente in Laodicea had veel materiële rijkdom, maar was 
geestelijk verzwakt, lauw geworden. 

In vers 15-17 lezen we: 

‘Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar 
koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal 
Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker 
geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, 
beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.’ 

Door hun financiële welvaart waren de gelovigen geestelijk 
oppervlakkiger geworden zonder dat ze het zelf in de gaten hadden. Dit 
was een gevaarlijk punt om te zijn en Jezus waarschuwt hen ernstig. Hij 
laat hen in de brief zien wat hun geestelijke staat bij Jezus teweeg brengt: 
‘Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn 
mond spuwen.’ Wat Jezus hier zegt, is eigenlijk dat ze op zo’n gevaarlijk 
punt zijn beland dat als het ware Zijn maag zich omdraait, omdat hun 
geestelijke staat zo alarmerend is. Omdat dit zo’n ernstige waarschuwing 
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is, zegt Hij er in vers 19 ook bij dat Hij het uit liefde doet, omdat Hij van 
hen houdt. Hij wil hen juist zielsgraag bij Zich hebben en roept hen 
daarom op tot bekering. 

In vers 18 laat Hij hen zien hoe ze zich kunnen bekeren van hun 
geestelijke staat: 

‘Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u 
rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw 
naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u 
zult kunnen zien.’ 

In deze studie wil ik wat dieper ingaan op het goud waar Jezus over 
spreekt.  

Dit goud is geen materieel goud, maar heeft te maken met het 
ontwikkelen van een diepe relatie met Jezus en van daaruit leven (1 Kor. 
3:11-15). Die diepe relatie met Jezus maakt ons rijk, omdat ons hart 
steeds gevoeliger wordt om meer liefde van en voor Hem te ervaren. 

Het ‘kopen’ van dit goud houdt in dat we ons positioneren om het te 
ontvangen. Dit zien we ook in Jesaja 55:1-3 waar Jesaja de mensen 
aanmoedigt te kopen zonder geld; het kopen hield in te luisteren naar de 
Geest en dan op Hem te reageren. 

 

Het goud waar Jezus over spreekt, is niet zomaar goud, maar gelouterd 
door het vuur. Dat betekent dat als we ons positioneren om het te 
ontvangen, het een pijnlijk, kostbaar proces is. Maar de uitkomst is het 
meer dan waard: puur goud; een diepe, kostbare relatie met Jezus. 

Terwijl ik dit schrijf, vraag ik de Heilige Geest wat Hij tot ons wil spreken 
en het woord dat ik krijg is: goudkoorts. Zoals het hele wereldsysteem 
erop gericht is om werelds goud te verkrijgen; geld en macht te bezitten, 
zo geloof ik dat de Heilige Geest een goudkoorts wil vrijzetten over de 
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mensen om achter het goud aan te gaan dat Jezus aanbiedt; de diepe 
relatie met Hem. Ik geloof dat het verlangen van de Heilige Geest is dat 
we met Hem overeenstemmen in onze gebeden om te bidden voor deze 
geestelijke goudkoorts; een opwekking onder de mensen. En niet zomaar 
een opwekking. Nee, ik geloof dat dit een tijd is waarin God Zijn Geest op 
zo’n manier wil uitstorten dat mensen Jezus gaan zoeken met heel hun 
hart, heel hun ziel, heel hun verstand en al hun kracht. En dat het hen 
alles mag kosten. Het zal een gemeente, een bruid worden, die bereid zal 
zijn dwars door het louterende vuur heen te gaan om maar die diepe, 
kostbare relatie met Jezus te bemachtigen. Alles voor Hem.  

Heer, zet die goudkoorts vrij in onze generatie, in onze tijd en begin bij 
mij! 

‘Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij 
uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs 
der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.’ (Filippenzen 3:14) 

 

GEBED 
 
* Vraag de Heilige Geest de gebieden in je leven te openbaren waarvan 

je misschien denkt dat je rijk bent, maar het in werkelijkheid nog niet 
bent. 

 
*  Vraag Hem je te helpen jezelf te positioneren om het goud van Jezus te 

kopen – om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een nog veel 
diepere relatie met Jezus. 

 
*  Bid voor een uitstorting van de Heilige Geest, dat er een geestelijke 

goudkoorts zal ontstaan naar het goud van Jezus en er vele mensen 
gered zullen worden en toegewijde volgelingen van Jezus zullen 
worden die bereid zijn voor Hem door het vuur te gaan. 

 
*  Vraag Hem vandaag te beginnen bij jou. 
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Deel 12 
Openb. 4 

De troonzaal van God 

Na de dertig beschrijvingen van Jezus en nadat Hij Zijn gemeente 
aansporend heeft toegesproken, laat Jezus ons in Openbaring 4 weten dat 
er *een deur geopend is in de hemel waardoor wij naar binnen kunnen 
gaan om openbaring te ontvangen en onder de indruk te raken van de 
majesteit van God in Zijn troonzaal*. Dit is ook de plek waar wij met 
Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten; ver boven alle machten en 
krachten. 
  
Ik geloof dat God ons deze deur in Openbaring 4 heeft gegeven, zodat we 
alles wat we in de eindtijd meemaken, vanuit het perspectief van Gods 
troonzaal mogen zien. Bij alles wat er gaat gebeuren, mogen we weten 
dat er een God op de troon zit Die alles in Zijn hand heeft, en mogen we 
weten dat wij daar een plek van autoriteit in voorbede hebben voor de 
dingen die in de wereld gebeuren. Het is als het ware onze thuisbasis van 
waaruit we leven en werken voor Gods Koninkrijk. Het is belangrijk deze 
plek te kennen en vanuit deze plaats te leven. In de eerste plaats om op te 
gaan in de schoonheid van God: 
  
Psalm 27:4 “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat 
ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om 
de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn 
tempel.” 
  
En in de tweede plaats dus om vanuit deze plek de hemel op aarde vrij te 
zetten tijdens de eindtijd, zodat we volop met Gods plannen meewerken 
en overeenstemmen. Er is maar Eén Die het uiteindelijk voor het zeggen 
heeft. Dit te weten en deze plek te kennen en te hebben als ‘thuisbasis’ 
helpt ons ook om te volharden als er veel verdrukking is. 
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OVERDENKING 
 
Hieronder een aantal dingen om te overdenken en biddend en 
aanbiddend door te nemen: 
  
 Openbaring 4 beschrijft de troonzaal van God en wat er allemaal is. 

Een aantal aspecten die Gods schoonheid openbaren: 
 De ultieme realiteit: God Zelf is daar en Hij zit op de troon (4:2); 
 De schoonheid van God: hoe Hij eruit ziet, wat Hij voelt en hoe Hij 

handelt (4:3); 
 De schoonheid van Gods partners (4:4); 
 De schoonheid van Gods kracht: manifestaties van kracht 

(bliksemstralen, donderslagen en stemmen) (4:5a); 
 De schoonheid van het vuur van de Geest: zeven vurige fakkels voor 

de troon (4:5b). (Openbaring 15:2 beschrijft dat de glazen zee ook 
gemengd is met vuur.) 

  
 Openbaring 4:3 'En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en 

sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als 
een smaragd': 
 Jaspis: Hoe God eruit ziet; jaspis is een kristalheldere steen 

(Openbaring 21:11). Dit laat Gods schitterende glorie en Zijn 
heiligheid zien. 

 Sardius: Wat God voelt; sardius is een dieprode steen.  Dit geeft 
weer hoe diep en vurig de liefde is die God voor ons voelt. 

 Regenboog: Hoe God handelt; de regenboog is een teken van Gods 
genade. Als alleen de heiligheid en passie/jaloersheid van God er 
zouden zijn, zouden wij verteerd worden als we in de buurt zouden 
komen. Door de genade van God kunnen wij vrijmoedig tot Zijn 
troon naderen (Hebreeën 4:16). 

 De levende wezens rond Gods troon zijn vol ogen (4:6, 4:8): ogen 
staan voor openbaring. 

  
Ik wil nog een stukje delen van iets wat ik een aantal jaar geleden 
geschreven heb om mensen te helpen de realiteit van de troonzaal van 
God te ervaren. Mijn gebed is dat het je zal helpen ook door die deur te 
gaan en de werkelijkheid van Gods troonzaal te zien: 
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‘… Hoe meer ik onder de indruk raakte van de hemelse realiteit, hoe meer 
ik ervan leek te kunnen onderscheiden. En hoe meer ik ervan 
onderscheidde, hoe meer ik onder de indruk raakte. “ Aan Hem Die op de 
troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid!” Vierentwintig ouderlingen in wit linnen kleren 
bogen zich diep neer terwijl ze gouden kronen voor de troon neerlegden. 
Het leek alsof ze zelf koningen waren, maar ze erkenden het koningschap 
van Degene op de troon als het ultieme koningschap waar dat van hen 
een afspiegeling van was. Uit de troon hoorde ik stemmen, die klonken als 
donderslagen en bliksems. Voor de troon brandden zeven enorme fakkels. 
Ik zag ook vier wezens die helemaal vol ogen zaten die maar op één ding 
gericht waren; de Koning op de troon. Ze waren zo onder de indruk van 
Hem Die op de troon zat, dat ze niet anders konden dan Hem continu 
aanbidden. Ik hoorde hun krachtige stemmen roepen vanuit het diepst 
van hun hart: “Heilig, heilig, heilig is Hij Die is en was en komen zal!” 
Tienduizenden engelen bogen vol ontzag en riepen: “Het Lam Dat 
geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, 
sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” 
“Amen” riep ik, “Amen!” Hij is ook al mijn aanbidding waard.…’ 
  
 

GEBED 
 
* Dank God voor de  openbaring die Hij ons heeft gegeven over de 

troonzaal in de hemel waar Hij troont als Enige God ver boven alle 
machten en krachten. 

 
* Vraag Hem de realiteit van Zijn troonzaal (nog meer) aan jou te 

openbaren, dat je vanuit die realiteit mag leven, ver boven alle 
stormen uit die in de wereld woeden. 

 
* Vraag God je te helpen vanuit deze plek voorbede te doen en overeen 

te stemmen met Zijn plannen, dat dit heel concreet zal worden in je 
leven. 
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Deel 13 
Openb. 5 

Het eindtijdplan (1) 

In Openbaring 5 zien we het vervolg van de troonzaalscène in hoofdstuk 
4. In hoofdstuk 4 ging het vooral over de almacht en schoonheid van God 
op de troon; een verzekering dat er niemand is die hoger of machtiger is 
dan Hij, dat niets Hem kan overtreffen.  

In hoofdstuk 5 zien we vervolgens dat die Almachtige indrukwekkende 
God Zijn eindtijdplan ontvouwt.  

Het geeft vertrouwen te weten dat dit plan zal slagen, omdat Hij in 
hoofdstuk 4 al heeft laten zien hoe machtig en bijzonder Hij is. Geen plan 
van de vijand kan dit plan van God ongedaan maken of dwarsbomen.  

We zien in Openbaring 5 een verzegelde boekrol.  

In Jeremia 32 kun je terugvinden dat een verzegelde boekrol kan duiden 
op een eigendomsakte. In Jeremia 32 gebood God Jeremia een stuk grond 
te kopen en dit ging met een boekrol/koopbrief.  

Hier in Openbaring 5 zou je kunnen zeggen dat het om de eigendomsakte 
van de aarde gaat; beschreven met het plan om zich de wereld toe te 
eigenen.  

De vraag in de hemel wie het waard is en wie in staat is deze 
eigendomsakte van de wereld in handen te nemen, is een hele serieuze, 
want die komt met ontzettend veel verantwoordelijkheid. Iemand die de 
eigendomsakte in handen wil nemen, moet aan alle eisen voldoen om die 
legaal in handen te kunnen nemen.  

Kun je je het gewicht van die vraag in de hemel voorstellen?  
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Er staat dat er niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was die 
hem in handen kon nemen.  

Dit betekende ook dat niemand in staat was de wereld van haar 
ondergang te redden en haar in haar bestemming te brengen. Het 
betekende ook dat het kwaad zou blijven doorwoekeren en al haar 
inwoners verloren zouden gaan...  

Ik geloof dat Johannes het gewicht van de vraag voelde en de 
consequenties van het feit dat er niemand was die de boekrol aan kon 
nemen en dat het zijn hart volkomen brak (vs. 4):  

'En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die 
boekrol te openen, te lezen of in te zien.' 

Na dit moment van diep besef van hoe verloren de aarde is en dat het zo 
uitzonderlijk is als iemand de aarde in bezit kan nemen en nog kan 
redden, komt er een verlossend antwoord van een ouderling in vs. 5 en 6:  

'En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit 
de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de 
boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. 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.' 

Hier zien we de bijzondere waarde van Jezus en Wie Hij is en hoe diep het 
werk gaat dat Hij aan het kruis heeft volbracht.  

En hier wordt Hij voor aanbeden in vs. 9 en 10:  

'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. En U hebt 
ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als 
koningen regeren over de aarde'.  
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Wat ik zo bijzonder vind, is dat het feit dat niemand anders dan Jezus de 
boekrol aan kon nemen, ook betekent dat de duivel de boekrol niet kon 
pakken. Als de duivel het legale recht had gehad, denk je niet dat hij dan 
als eerste de troonzaal in was gerend en de eigendomsakte van de aarde 
weg had gegrist en iedereen verloren had laten gaan?  

Maar we zien in deze hele scene nergens iets van de vijand. Het betekent 
dat - wat hij ook probeert en met welke slinkse plannen hij ook komt en 
hoe hij ook rondgaat als een briesende leeuw - hij niet zal slagen om de 
aarde en de mensen te vernietigen. Hij kan proberen te stelen en te 
roven, maar het zal hem nooit lukken de eigendomsakte van de wereld 
legaal in handen te krijgen, anders had hij die allang gepakt.   

Ik geloof dat wij nu al mogen vieren dat Jezus de overwinning heeft 
behaald en dat Hij de eigendomsakte van de wereld in handen neemt en 
het plan zal leiden om Zich de wereld toe te eigenen en Zich als Koning 
der koningen te openbaren.  

Juist in deze tijd mogen wij Hem al de aanbidding geven die Hem 
toekomt. Ik geloof dat het ons enorm zal bekrachtigen in de eindtijd als 
wij, terwijl de vijand rondgaat als een briesende leeuw, keer op keer Jezus 
verhogen en Hem aanbidden en danken dat Hij met Zijn leven en Zijn 
eigen bloed de eigendomsakte van de wereld heeft gekocht. Tenslotte 
brult de vijand alleen zo, omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is.  

Het is niet zo dat er nu in de wereld zomaar plannen opkomen om de 
wereld in bezit te nemen. Nee, dit speelt allemaal op, omdat de hele 
geestelijke wereld aanvoelt dat Jezus op het punt staat de boekrol te 
openen en Zijn koningschap over de wereld te openbaren!  

Hij staat op het punt terug te komen en de hele geestelijke wereld is 
hierdoor in rep en roer!  

'Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en 
hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.' (Lukas 21:28)  
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Dit is de context waarin we vanaf Openbaring 6 mogen lezen hoe het eruit 
ziet als de zegels van de boekrol geopend worden en het eindtijdplan van 
Jezus begint. Hij is de Enige rechtmatige Eigenaar van de aarde en Hij zal 
haar redden! 

Laten we uitzien naar Zijn komst, Hem vertrouwen en Hem aanbidden in 
deze tijd. Door Hem te aanbidden voor Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan, 
proclameren we over de aarde en in de geestelijke gewesten dat de 
Rechtmatige Eigenaar van de wereld eraan komt. En dit zal een rode loper 
zijn voor Hem, een groot welkom en een diepe dankbetuiging. Laten we 
Hem dan zo'n welkom op aarde geven. Hij zal tronen op de lofzangen van 
Zijn volk. Kom Heere Jezus, kom!  

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank Jezus voor de prijs die Hij heeft betaald om de aarde te redden en 

vrij te kopen. 

* Vraag Hem jou persoonlijk te openbaren wat het betekent dat Hij 
spoedig komt en hoe jij je op Zijn komst kunt voorbereiden.  

*  Vraag Hem wat jij persoonlijk kunt doen om Hem welkom te heten en 
de weg hier op aarde voor te bereiden voor Zijn komst. 

* Probeer de komende periode tijd te nemen om bij God in de troonzaal 
te komen en samen met de hemel Jezus te aanbidden voor het feit dat 
Hij het Lam is dat geslacht is en daarom het waard is om de kracht te 
ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en 
dankzegging. Als je je het toe-eigent dit regelmatig te doen, geloof ik 
dat het je enorm zal bekrachtigen om in de eindtijd onwankelbaar en 
vrijmoedig overeind te blijven staan en uiteindelijk te overwinnen. 
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Deel 14 
Openb. 5 

Het eindtijdplan (2) 

Het vorige deel van deze studie ging vooral over wat de boekrol betekent 
en waarom Jezus de Enige is Die de boekrol aan kon nemen. Toen Jezus 
de boekrol – de eigendomsakte van de wereld – aannam, zei Hij eigenlijk: 
Ik neem de verantwoordelijkheid op Mij om de aarde te reinigen van al 
het kwaad en haar in haar bestemming te brengen. 
 
Deze keer zoomen we dieper in op wat er gebeurt nadat Jezus de boekrol 
heeft aangenomen. De vier dieren en de vierentwintig ouderlingen 
werpen zich voor Hem neer en hebben citers en schalen vol reukwerk 
(gebeden van de heiligen) bij zich. Daarna zingen ze een nieuw lied: 
 
‘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. En U hebt 
ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als 
koningen regeren over de aarde. (Openbaring 5:9 - 10) 
 
Nadat Jezus de boekrol in handen heeft genomen, wordt er dus een 
nieuw lied gezongen. Dit nieuwe lied staat voor iets nieuws wat God doet. 
Bedenk je dat toen Jezus voor de eerste keer naar de wereld kwam, er 
ook een lied werd gezongen door de hemel, een lied over wat God toen 
deed (Lukas 2:13-14). 
 
Deze keer hebben we te maken met de tweede komst van Jezus en is er 
dus weer een lied, een nieuw lied. Er wordt gezongen, maar er zijn ook de 
schalen vol reukwerk; de gebeden van de heiligen. Door het nieuwe lied 
te zingen, stemt de hemel eigenlijk overeen met het nieuwe wat God aan 
het doen is. Met de gebeden van de heiligen is het net zo; gebeden zijn 
dingen vragen aan en uitspreken naar God die overeenstemmen met Zijn 
wil en plannen. Dus door middel van het zingen van het nieuwe lied 
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(aanbidding) en de gebeden (voorbede) wordt er overeengestemd met de 
wil en plannen van God. 
 
Dit is heel belangrijk. Want als mensen hebben wij een mate van 
autoriteit gekregen: als wij mensen overeenstemmen met de hemel, 
wordt er meer van God zichtbaar op aarde. Als wij mensen 
overeenstemmen met de duisternis, worden er meer werken van de 
vijand zichtbaar op aarde. De atmosfeer op aarde verandert door 
overeenstemming van mensen. Dit is de strijd in de eindtijd; veel mensen 
stemmen steeds opener overeen met de duisternis, waardoor de 
duisternis zoveel kans heeft om op te rukken. Onze rol is om in de eindtijd 
overeen te stemmen met de hemel, zodat de weg voorbereid wordt voor 
Jezus om terug te komen. Mede door onze overeenstemming met wat 
God aan het doen is in de eindtijd (dat Jezus de boekrol aanneemt en 
terug naar de aarde zal komen om haar te reinigen en in haar bestemming 
te brengen), komt de hemel in beweging. 
 
We zien dit doordat als de schalen van reukwerk/gebeden VOL zijn, het 
eerstvolgende is wat er gebeurt, dat in hoofdstuk 6 Jezus de zegels van de 
boekrol begint te openen en Zijn plan in werking stelt. 
 
Wij kunnen, door overeen te stemmen met wie God is (aanbidding) en 
overeen te stemmen met Zijn plannen (gebed/voorbede), Zijn komst 
bespoedigen. 
 
Dit zien we ook in Lukas 18:7: 
 
‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot 
Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?’ 
 
Dat God recht zal doen, staat in zeker zin gelijk aan dat Jezus de boekrol 
aanneemt in Openbaring 5. Want als Hij die aanneemt, zal Hij het plan 
beginnen om voor eens en voor altijd recht te verschaffen in de wereld. 
Onze rol is om dag en nacht tot Hem te roepen om recht te verschaffen, 
en Hij zal, wanneer de schalen van de gebeden vol zijn, de zegels van de 
boekrol openen, Zijn plan uitvoeren, terugkomen naar de aarde en het 
recht verschaffen. 
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Vraag de Heilige Geest je te laten zien hoe jij overeen kunt stemmen 

met Gods wil en plannen in deze tijd. 
 
* Vraag Hem hoe jij in jouw leven het nieuwe lied kunt zingen in 

overeenstemming met de hemel. 
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Deel 15 
Openb. 6:1-8 

De eerste vier zegels 

Vandaag kijken we naar de eerste vier zegels in Openbaring 6. Om goed te 
begrijpen wat deze zegels betekenen is het vooral belangrijk te weten Wie 
de zegels opent. Als we kijken naar Openbaring 6 kunnen we makkelijk 
bang en onrustig worden van alle heftige dingen die daar staan. Maar 
vergeet niet dat het Jezus is Die de zegels opent. Het is niet zo dat de 
duivel in Openbaring op eigen houtje een chaos creëert. Het is Jezus Die 
de zegels opent en de regie heeft over wat er vervolgens gebeurt. Hij 
opent de zegels, omdat Hij een atmosfeer wil creëren waarin de oogst 
binnenkomt, de kerk gereinigd wordt en de duisternis geoordeeld wordt. 
Hij zal alles verwijderen wat liefde in de weg staat. Ik moet vaak denken 
aan deze woorden van Mike Bickle: 

“Wanneer Jezus de aarde reinigt van al het kwaad, zal Hij de minst hevige 
middelen gebruiken om het grootste aantal mensen te bereiken op het 
diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te 
beroven.” 

Het eerste wat er in hoofdstuk 6:1 staat, is dat het Lam het eerste zegel 
opent. Dit getuigt ervan hoe Jezus Zijn plan uitvoert met de 
karaktertrekken van het Lam dat Zijn eigen leven voor de mensen gaf. 
Met die zelfopofferende liefde voert Hij dit plan uit en opent Hij de zegels. 

Daarna lezen we in hetzelfde vers dat een van de vier dieren zegt: “Kom 
en zie!” Bij de volgende drie zegels wordt dit ook gezegd. Het is een 
aanmoediging voor ons om in Gods aanwezigheid te komen om goed te 
kunnen begrijpen wat de zegels inhouden. Het is belangrijk om dichtbij 
God te leven, Zijn hart te kennen en vanuit die plek van intimiteit met 
Hem deze dingen te bestuderen. Dan zullen we openbaring krijgen en 
kunnen begrijpen waar het op aan komt (Psalm 36:10). 
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Wat we bij de eerste drie zegels zien, is eigenlijk wat er gebeurt als God 
Zijn beschermende hand terugtrekt van de rebellerende mensheid om 
hen over te geven aan wat ze echt willen. Dit, zodat duidelijk wordt wat 
de vrucht is van wat de mensheid zonder God teweeg brengt. Als we 
kijken naar de zegels, zien we dat het openen van het ene zegel 
logischerwijs het openen van het volgende zegel als gevolg heeft. 

(Ik ben me ervan bewust dat er verschillende theorieën zijn om het boek 
Openbaring te interpreteren. Ik hoop dat hoe je ook tegen Openbaring 
aankijkt, deze studie een verrijking voor je mag zijn terwijl je het boek 
biddend met God bestudeert. Neem het mee in Zijn aanwezigheid en 
vraag Hem Zelf je openbaring te geven. Dat is het allerbelangrijkste en ook 
mijn doel van deze studies. Dat het je dichter aan Gods hart brengt.) 

Openbaring 6:1-2: 

‘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! En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En 
hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te 
overwinnen.’ 

Ik geloof dat bij het openen van het eerste zegel, de antichrist openbaar 
wordt, die rondtrekt als een man van vrede en recht, zich voordoend alsof 
hij een soort messias is. Hij komt op een wit paard en heeft een boog en 
een kroon. Hij heeft een boog, maar hij gebruikt hem niet. Hij trekt uit 
zonder oorlog te voeren, maar overwint met misleidende diplomatie. 
Hitler deed dit ook in het begin; hij overtuigde mensen met mooie 
woorden en kreeg een grote meerderheid achter zich aan. Dat hij zo kan 
rondtrekken is omdat hij geeft wat de meerderheid van de mensen graag 
wil en God Zijn hand terugtrekt om de mensen te geven wat zij willen. 

Openbaring 6:3-4:  
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‘En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede 
dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en 
aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te 
nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een 
groot zwaard gegeven.’ 

Het tweede zegel zou te maken kunnen hebben met een laatste 
wereldoorlog. De context waarin deze oorlog uitbreekt, is de valse 
wereldvrede die bij het eerste zegel door de antichrist is bewerkstelligd. 

In 1 Thess. 5:3 staat dat zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid. Er zal 
een valse wereldvrede zijn. Het terrorisme zal onder controle lijken te zijn. 
Het conflict in het Midden Oosten zal opgelost lijken te zijn. En de mensen 
zullen denken: eindelijk vrede en veiligheid! Maar 1 Thess. 5:3 gaat 
verder: 

‘Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een 
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere 
vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’ 

Het zal een valse vrede geweest blijken te zijn en dat is de context waarin 
het verderf zich openbaart, de wereldoorlog waardoor vrede van de aarde 
wordt weggenomen en mensen elkaar afslachten. 

Openbaring 6:5-6: 

‘En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier 
zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, 
had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier 
dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten 
gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.’ 

Bij het derde zegel zien we een zwart paard met een ruiter met een 
weegschaal. Een weegschaal staat voor de economie. Er wordt gezegd 
een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. 
Een penning kun je vergelijken met wat in die tijd een dagloon was.  Dus 
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alleen al om wat tarwe, een basisbehoefte, te kopen, zullen mensen al 
een dagloon kwijt zijn. Dit spreekt dus van economische crisis en 
vervolgens hongersnood, wat beide ook een gevolg is van het vorige 
zegel: wereldoorlog. De olie en wijn zouden kunnen staan voor de rijkere 
klasse. De elite zou dan niet door deze crisis en hongersnood geraakt 
worden. Het verschil tussen arm en rijk zou steeds groter worden. 

Openbaring 6:7-8: 

‘En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het 
vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die 
erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En 
hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden 
met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de 
aarde.’ 

Door het vierde zegel worden de dood en het rijk van de dood vrijgezet. 
Dood is een gevolg van hongersnood en economische crisis (derde zegel), 
maar ik geloof dat het vierde zegel ook te maken heeft met wat God 
spreekt in Ezechiël 4:21: 

‘Want zo zegt de Heere HEERE: Ook al zend Ik Mijn vier ergste oordelen – 
zwaard, honger, wilde dieren en pest – naar Jeruzalem om daar mens en 
dier uit te roeien…’ 

De manier waarop een vierde deel van de aarde gedood wordt, komt heel 
erg overeen met de manieren die God gebruikt als Hij Zijn vier ergste 
oordelen zendt. Het zou kunnen zijn dat na de eerste drie zegels, waarin 
God Zijn beschermende hand terugtrok en de rebellerende mensheid zijn 
gang liet gaan, Hij bij het vierde zegel zegt: genoeg! en Zijn vier ergste 
oordelen zendt. Vanaf het vijfde zegel zien we namelijk ook geen ruiters 
op paarden meer, maar bovennatuurlijke interventie vanuit de hemel. 
Daarover in het volgende deel meer… 
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GEBED 
 
* Vraag God om je dieper in Zijn aanwezigheid te brengen en aan Zijn 

hart te trekken en je vanuit die plek meer openbaring te geven over 
Zijn plan in de eindtijd. 

 
* Breng de dingen die je in Openbaring 6 bent tegengekomen en wat 

onrust of angst in je hart heeft gebracht, bij God en vraag Hem je op 
die plekken te vullen met Zijn liefde en kracht. 

 
* Dank Jezus dat Hij alles in de hand heeft en precies weet wat Hij doet 

en dat Hij jou nooit uit Zijn hand zal laten roven. 
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Deel 16 
Openb. 6:7-11 

Het vierde en vijfde zegel 

Bij de opening van het vierde zegel zagen we dat een vierde deel van de 
aarde gedood werd met het zwaard, met honger, met de dood en door de 
wilde dieren van de aarde. We zagen dat dit deed denken aan Gods vier 
ergste oordelen in Ezechiël 4:21. Iets anders wat opvalt bij het vierde 
zegel, is dat er niet alleen iemand op het paard zit (de dood), maar dat het 
rijk van de dood hem volgt. In Engelse vertalingen staat hier ook wel 
‘Hades’. Hades is de plek waar de geest van een overleden ongelovige 
heengaat, voordat die uiteindelijk in de poel van het vuur komt. (De geest 
van een overleden gelovige gaat naar het paradijs, naar de aanwezigheid 
van God.) Als je hierover nadenkt, lijkt het erop dat als er een vierde deel 
van de aarde gedood wordt door deze oordelen, dit vooral betrekking 
heeft op ongelovigen. Om een beeld te krijgen van hoeveel een vierde van 
de aarde zou kunnen zijn; in 2018 telde de wereldbevolking ongeveer 7,6 
miljard mensen. Een kwart hiervan is 1,9 miljard. Dit komt neer op 
ongeveer 35 keer meer doden dan in de Tweede Wereldoorlog (naar 
schatting 55 miljoen)…  

Houd hierbij in gedachten dat het niet Gods hart is dat mensen verloren 
gaan, maar dat Hij de vrije wil van mensen niet overschrijdt; elk mens 
heeft de keuze om op elk moment zijn/haar leven aan Jezus te geven en 
gered te worden. Laten we bidden voor de mensen die God nog niet 
kennen, dat elke bedekking weg zal gaan en dat velen gered zullen 
worden. In Hand. 2:17-21staat dat God de mogelijkheid geeft tot bekering 
en dat Hij Zijn Geest machtig zal uitstorten: 

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn 
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw 
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen 
dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die 
dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal 
wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: 
bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en 
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de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere 
komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal 
aanroepen, zalig zal worden.’ 

Hierbij een link naar een recent filmpje van een jonge vrouw met wie God 
Zijn hart deelde over de mensen die Hem nog niet kennen: 
https://www.youtube.com/watch?v=LGBtuA3PBwM 

 Openbaring 6:9-11: 

‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de 
zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en 
omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: 
Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons 
bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd 
een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een 
korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun 
mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden 
worden, volledig zou zijn geworden.’ 

In Openbaring 6:9-11 wordt het vijfde zegel geopend en zien we de zielen 
van hen die geslacht zijn omwille van het Woord van God en hun 
getuigenis. Ze vragen God hun bloed te wreken aan hen die op de aarde 
wonen. Dit betekent dat zij zijn vermoord door mensen die op dat 
moment nog op de aarde leven. De zielen van hen die geslacht zijn, 
zouden dan dus zielen van mensen zijn die in de eindtijd vermoord 
worden vanwege hun geloof in God. We zagen bij de eerste drie zegels 
dat God Zijn hand terugtrekt en de rebellerende mens zijn gang laat gaan. 
Gods mensen ondervinden hierdoor verdrukking, want de rebellerende 
mensen en de antichrist willen hen niet. Bij het vijfde zegel zien we dus de 
zielen van hen die door deze rebelse mensen om het leven zijn gebracht. 
Zij roepen uit tot God, zij bidden tot God om hun bloed te wreken. Het 
gebed rond Gods troon in de hemel neemt toe. Zou de Heilige Geest op 
dat moment op dezelfde manier zo’n gebedslast geven aan de gelovigen 
op aarde? Er is grote kans dat de gebedsbeweging op aarde ook intens toe 
zal nemen…  

Ze roepen uit: “Tot hoelang…?” Het is het gebed dat het meest voorkomt 
in de Bijbel (Zach. 1:12, Ps. 6:4, 13:2-3, Ps. 74:10, Ps. 79:5, Ps. 80:5, Ps. 
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89:47, Ps. 90:13, Ps. 94:3, Dan. 8:13, Dan. 12:6-13). Het is een roep voor 
een einde aan onderdrukking en wreedheid, een roep dat Gods Naam niet 
langer belasterd wordt, maar eer aangedaan wordt, en een roep om 
verlossing voor Gods mensen. De roep dat God hun bloed zal wreken, is 
een roep dat God de rebellerende mensen van de aarde zal verwijderen 
die Zijn mensen onderdrukken en Zijn Koninkrijk haten. De zielen van hen 
die uitroepen voor de troon van God verlangen ernaar dat de 
wreedheden van de antichrist stoppen. 

‘…_heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed 
niet_…’ (vs. 10) 

Heilig en waarachtig zijn twee aspecten die hier benadrukt worden in de 
context van Gods oordelen. De heiligen beroemen zich op Gods 
soevereiniteit en vertrouwen op Jezus’ goedheid, ze zijn zich ervan 
bewust dat Gods oordelen heilig en waarachtig zijn; ze zijn niet te zwaar, 
niet te licht, niet te vroeg, niet te laat, maar gevuld met heiligheid en 
waarheid. Hun gebeden zijn volledig in overeenstemming met Jezus’ hart.  

Ik geloof dat dit ook een kenmerk is van de gebedsbeweging op aarde in 
de eindtijd; volledig in lijn met Gods hart, vertrouwend op Zijn goedheid 
en soevereiniteit en de dingen uitroepen die in overeenstemming zijn met 
Zijn wil en plannen.  

De eerste reactie op deze roep van de heiligen, lezen we in vers 11: 

‘En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen 
werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het 
aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij 
gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’ 

Ik geloof dat na deze korte tijd van rusten en na het volledig worden van 
het aantal martelaren, Jezus reageert op de roep van de martelaren, de 
gebedsbeweging in de hemel, en dat deze roep die zo in lijn is met Zijn 
hart, als het ware de trigger voor Jezus is om het zesde zegel te openen. 
Hierover schrijf ik de volgende keer meer.  

Het geeft wel aan hoe de heiligen door gebed met Jezus samenwerken om 
Zijn plannen werkelijkheid te doen worden. Laten we niet moe worden en 
nooit ophouden te bidden! 
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GEBED 
 
* Bid Handelingen 2:17-21 uit, bid voor een uitstorting van Gods Geest. 

We zien nu al dat steeds meer mensen God zoeken in deze tijd. Bid dat 
dit toe zal nemen en dat velen gered zullen worden. 

 * Vraag God je te geven dat je hart steeds meer op één lijn komt met Zijn 
hart en plannen, en dat Hij je zal helpen en openbaring zal geven om 
steeds meer in overeenstemming met de hemel te bidden. Vraag Hem 
je te geven dat je vertrouwen zal groeien in Zijn goedheid en 
soevereiniteit. 

 * Bid voor de gebedsbeweging op aarde in deze tijd. Dat we als 
gebedsbeweging als geheel ook steeds meer op één lijn zullen komen 
met Gods hart en plannen en in overeenstemming met de hemel zullen 
bidden. Dat ons vertrouwen zal zijn op Gods goedheid en soevereiniteit 
en dat we in dat vertrouwen zullen groeien.  
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Deel 17 
Openb. 6:12-17 + Openb. 7 

Het zesde zegel 

Bij het vijfde zegel roepen de heiligen uit naar God om hulp, om hen recht 
te doen, hun bloed te wreken: ‘En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, 
heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan 
hen die op de aarde wonen?’ 

God zegt hen te wachten tot het aantal volledig is en vervolgens komt de 
opening van het zesde zegel:  

Openb. 6:12-17: 

‘En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een 
grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan 
werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een 
vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt 
geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En 
alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen 
van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de 
machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en 
tussen de rotsen in de bergen. 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. Want de grote dag van Zijn toorn is 
aangebroken en wie kan dan staande blijven?’ 

De roep van de heiligen bij het vijfde zegel en de opening van het zesde 
zegel deden me denken aan Psalm 18. Zoals de heiligen het uitroepen 
naar God bij het vijfde zegel, roept David het in Psalm 18 ook uit naar God 
om hulp.  

Wanneer zowel David als de heiligen om hulp roepen tot God, geeft Hij 
beide een soortgelijk antwoord. Het is bijna of de opening van het zesde 
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zegel zich voor je neus afspeelt als je Psalm 18 leest. In beide gevallen 
toont God Zijn toorn aan de vijanden en doet Hij dat op bijna dezelfde 
manier.  

In 2 Samuel 22 staat dat David Psalm 18 schreef toen God hem bevrijdde 
van al zijn vijanden en van Saul.  

Het is interessant te bedenken dat Saul David vervolgde vanwege zijn 
roeping. Zoals David gezalfd was om koning te worden en zijn roeping was 
om onder Gods gezag het land te regeren, zo zijn de gelovigen gezalfd om 
onder Gods gezag uiteindelijk als koningen en priesters met Jezus te 
regeren over de aarde. Zoals Saul onrechtmatig de plek van het 
koningschap wilde vasthouden, zo wil de antichrist onrechtmatig het 
koningschap over de aarde opeisen. Saul vervolgde David, omdat David 
een bedreiging voor zijn koningschap was en de antichrist zal de gelovigen 
in de eindtijd vervolgen, omdat zij een bedreiging vormen voor het 
koningschap dat hij onrechtmatig probeert te verkrijgen. Ik geloof dat we 
als gelovigen in de eindtijd veel kunnen leren van hoe David elke keer op 
God vertrouwde wanneer Saul hem op de hielen zat en hoe hij vast bleef 
houden aan Gods belofte dat hij uiteindelijk onder Gods gezag als koning 
zou gaan regeren.  

Als antwoord op de roep van de heiligen om gerechtigheid, gebeuren er 
twee dingen:  

1) God laat Zijn toorn zien aan Zijn vijanden:  

'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. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan 
staande blijven?’ 

2) Hij laat een engel in hoofdstuk 7:4 honderdvierenveertigduizend uit alle 
stammen van de Israëlieten verzegelen met het zegel van God:  
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‘En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 
honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de 
Israëlieten.’  

Later in Openbaring worden degenen die verzegeld zijn door God 
beschermd voor oordelen (Openb. 9:4). 

Aangezien hier 'de dienaren van onze God' worden genoemd, niet alleen 
uit Juda maar ook uit de stammen die verstrooid zijn over de hele aarde, 
zouden hiermee de gelovigen in de eindtijd bedoeld kunnen worden 
(red.).  Denk bijvoorbeeld aan teksten als Zefanja 2:3 waar ook gesproken 
wordt over dat God bescherming wil geven aan wie Hem zoeken:  

‘Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. 
Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan 
verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.’ 

(Nog zo’n belofte van bescherming waar we ons op mogen beroemen 
staat bijv. in Psalm 91.)  

Deze twee acties van God; het tonen van Zijn toorn en heiligheid aan Zijn 
vijanden en het beschermend verzegelen van Zijn mensen, lijken het 
antwoord van God op de roep om recht die de heiligen uiten bij het vijfde 
zegel. Meteen na de verzegeling, komt dan in Openb. 7:9-10 de reactie 
van diezelfde heiligen op Gods antwoord op hun roep:  

‘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. En zij riepen met 
een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van 
het Lam!’  

(We weten dat dit die heiligen zijn, omdat dat in vs. 14 wordt toegelicht.) 
Ik geloof dat ze hier met luide stem roepen: "...de zaligheid is van onze 
God..!", omdat ze Hem prijzen voor het rechtvaardige oordeel dat Hij 
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heeft gegeven als antwoord op hun roep; dat Hij Zijn toorn heeft laten 
zien en een beschermend zegel heeft gegeven aan Zijn mensen.  

In Psalm 18:21-28 reageert David op hoe God voor hem opgestaan is. Dit 
lijkt in een bepaald opzicht ook weer op hoe krachtig en rein de heiligen 
zullen zijn in de eindtijd te midden van alle goddeloosheid, en hoe God 
hen met recht zal antwoorden bij het zesde zegel. De heiligen zouden 
deze woorden als het ware ook zo gebruikt kunnen hebben als reactie op 
Gods handelen n.a.v. hun roep. Denk daarbij ook aan het wit linnen dat ze 
dragen, gewassen in het bloed van Jezus, rein voor God:  

‘De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid; Hij gaf mij loon naar de 
reinheid van mijn handen. Want ik heb mij aan de wegen van de HEERE 
gehouden, ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Want al Zijn 
bepalingen hield ik voor ogen, Zijn verordeningen deed ik niet van mij 
weg, maar ik was oprecht voor Hem, ik was op mijn hoede voor mijn 
ongerechtigheid. Daarom gaf de HEERE mij naar mijn gerechtigheid, naar 
de reinheid van mijn handen vóór Zijn ogen. Tegenover de goedertierene 
toont U Zich goedertieren, tegenover de oprechte man oprecht. 
Tegenover de reine toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U 
Zich een Strijder. Want Ú verlost het ellendige volk, maar de hoogmoedige 
ogen vernedert U.’ (Psalm 18:21-28) 

 

GEBED 
 
* Dank God dat Hij in de eindtijd de roep van Zijn heiligen zal horen en 

daar ook op reageert. Dat Jezus niet zomaar de zegels opent, maar dat 
in samenwerking met Zijn stralende bruid doet. 

* Vraag God je te helpen en toe te rusten steeds krachtiger met Hem 
samen te werken in gebed. 

* Vraag de Heilige Geest je lessen te leren uit het leven van David, hoe 
hij op God vertrouwde toen Saul hem op de hielen zat en dank God dat 
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zoals Hij David strategieën gaf voor overwinning, Hij dat des temeer 
voor Zijn mensen zal doen in de eindtijd wanneer zij met de antichrist 
te maken krijgen.  

'Want Hij Die in u is, is groter dan die in de wereld is.' (1Joh. 4:4) 
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Deel 18 
Openb. 8:1-5 

Het zevende zegel 

Bij de opening van het zevende zegel is er ongeveer een half uur stilte in 
de hemel. Ik denk dat het een moment is waarop de hemel vol 
verwachting is op de aankondiging van de zeven bazuinen, maar ook een 
stilte over de heftigheid van wat komen gaat. Ik vraag me ook af of het zo 
zou kunnen zijn dat de dingen die vervolgens in vers 2-5 worden 
beschreven, gebeuren tijdens deze half uur stilte. Het is interessant te 
bedenken dat er wel wordt geschat dat het een priester in de Bijbel 
ongeveer een half uur kostte om een wierook offer te brengen in de 
tempel. 

Het wierook offer in de hemel in vers 3 bestaat uit reukwerk in 
combinatie met de gebeden van alle heiligen. De engel die het offer 
voorbereidt, wordt reukwerk gegeven. Wat zou dat reukwerk kunnen zijn 
dat gemengd wordt met de gebeden van alle heiligen? Het wordt er niet 
bijgezegd, maar in Romeinen 8:26 staat: ‘En evenzo komt ook de Geest 
onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals 
het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen.’ 

En in Romeinen 8:34: ‘… Christus is het … Die ook aan de rechterhand van 
God is, Die ook voor ons pleit.’ 

Hier zien we dat wanneer we als mensen bidden, we nog zwakheden 
hebben, omdat onze gebeden nog niet volmaakt zijn en dat daarom de 
Geest van God ook voor ons pleit om onze gebeden bij te staan. Zijn 
voorbede is volmaakt. Zo pleit ook Jezus op een volmaakte manier voor 
ons. Zou het dan zo kunnen zijn dat het reukwerk dat vermengd wordt 
met de onvolmaakte gebeden van alle heiligen, de volmaakte voorbede 
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van de Geest van God en van Christus Zelf is, Die aan de rechterhand van 
God pleit?   

Er staat dat dit reukwerk gevoegd wordt bij de gebeden van alle heiligen. 
Denk je eens in, de gebeden van alle heiligen uit alle generaties samen, 
tot en met de heiligen die in de eindtijd op aarde leven toe, en dat 
samengevoegd met de gebeden van Gods Geest en Jezus Zelf… Hoe 
krachtig is dat! De gebedsbeweging in de eindtijd zal van ongekende 
kracht zijn. Lees wat het effect van deze gebeden is in vers 4 en 5: 

‘En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit 
de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en 
vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er 
kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.’ 

Het is krachtig en bovennatuurlijk dat er vanuit de hemel vuur op aarde 
geworpen wordt en dat er stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een 
aardbeving komen. Dit is de reactie op een krachtige gebedsbeweging in 
de eindtijd, gecombineerd met de gebeden van alle heiligen uit 
voorgaande generaties en de voorbede van de Heilige Geest en Jezus. De 
gebedsbeweging zal zo krachtig zijn in de eindtijd en zo eenparig. Heiligen 
wereldwijd zullen een eenparige gebedsfocus hebben, omdat ze allemaal 
het boek van Openbaring als gebedshandboek hebben en daardoor weten 
wat het eerstvolgende is wat te gebeuren staat. Deze wereldwijde 
gebedsbeweging zal door eenparige gebeden in overeenstemming met 
het plan van Jezus, de oordelen over de antichrist, de grootste 
onderdrukker in de hele menselijke geschiedenis, vrijzetten. 

Het is dus niet de bedoeling dat we als christenen bang zijn voor de 
eindtijd en in een hoekje wegkruipen, hoewel de gebeurtenissen heftig en 
overweldigend kunnen lijken. Bedenk je dat het boek Openbaring niet 
gaat over een overwinnende antichrist en een verslagen kerk. Het gaat 
juist over een verslagen antichrist en een overwinnende kerk. De 
bazuinoordelen zijn ook niet gericht op de kerk, maar het zijn oordelen 
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over het rijk van de antichrist (daarover de volgende keer meer). Wist je 
dat van de ongeveer 400 verzen in het boek Openbaring, minder dan 20 
direct over vervolging van de heiligen gaan? Dat is minder dan 5%… Dit 
noem ik niet omdat de vervolging niet erg zou zijn, maar het is om aan te 
geven dat dit niet het hoofdthema van het boek Openbaring is. Het 
hoofdthema is dat Jezus Zijn plan uitvoert om het kwaad te vernietigen en 
alles te herstellen, samen met Zijn bruid. De eerste woorden van het boek 
zijn immers: ‘Openbaring van Jezus Christus’. Niet: openbaring van de 
antichrist. Dat zou hij wel willen, maar die eer krijgt hij niet. Het gaat om 
Jezus en alleen om Jezus. Hém komt alle eer en glorie toe en Hij heeft 
overwonnen! Dat de ware aard van de antichrist openbaar zal worden, is 
alleen maar omdat Jezus openbaar zal worden. De vijand aapt altijd Gods 
originele plan na. Geef hem dus niet de eer dat het boek Openbaring om 
zijn verschrikkingen zou gaan, maar geef je aanbidding aan Jezus. Je kunt 
twee dingen doen in deze tijd: je laat angst voor de vijand en zijn werken 
toe in je hart en dat zal zijn als voeding, als aanbidding voor hem, of je vult 
je hart met liefde en bewondering voor Jezus, en dat zal aanbidding voor 
Jezus zijn. 

Ik zeg het heel zwart-wit, maar weet dat dit een proces is waarin we 
allemaal groeien. Het gaat erom: waar zet jij je hart op? Voor wie is jouw 
aanbidding? Ik denk dat het belangrijk is om daar bewust een keuze in te 
maken en jezelf toe te wijden om daarin te groeien. Als je bijvoorbeeld 
angst voelt opkomen, kies dan om het meteen bij Jezus te brengen, zodat 
Hij het weg kan nemen en je kan vullen met Zijn liefde. En kies er 
vervolgens bewust voor een moment te nemen om Jezus te aanbidden 
voor Wie Hij is. Zo kun je groeien in aanbidding voor Jezus en zal angst 
voor de vijand steeds minder worden. 

In de eindtijd zal de gebedsbeweging die Jezus aanbidt eentje zijn die 
gebaseerd is op liefde en bewondering. De vijand, de antichrist, zal ook 
een gebedsbeweging willen, en die zal dus gebaseerd zijn op angst. 
Daarom is het goed nu al een keuze te maken om steeds minder ruimte 
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aan angst voor de vijand te geven en te groeien in liefde en aanbidding 
voor Jezus. 

‘…choose for yourselves this day whom you will serve… But as for me and 
my household, we will serve the Lord.’ - Jozua 24:15 (NIV) 

 Wij mogen samenwerken met Jezus in Zijn eindtijdplan om Gods 
Koninkrijk baan te doen breken en het kwaad voor eens en voor altijd te 
verdrijven. Jezus wil Zijn plannen op aarde vrijzetten in diepe relatie met 
ons, Zijn geliefde bruid. Sta op en schitter, dit is de tijd om krachtig in je 
bestemming te staan! 

 

GEBED 
 
* Maak een bewuste keuze om jezelf eraan toe te wijden Jezus te 

aanbidden en angst voor de vijand te weerstaan. Denk aan de twee 
gebedsbewegingen in de eindtijd. Vraag de Heilige Geest je hierin te 
helpen; vraag Hem hoe en wanneer je bewust tijd kunt maken om 
Jezus te aanbidden. Vertel Hem ook heel eerlijk je angsten en vraag 
Hem wat Hij daarover tot jou wil spreken en hoe Hij jou wil helpen. 
Vraag Hem je te vullen met Zijn bovennatuurlijke vrede. Je hoeft het 
niet in eigen kracht te doen, je mag op Jezus leunen: 

  
‘Who is this coming up from the wilderness leaning on her Beloved?’ - 

Hooglied 8:5 (NIV) 
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Deel 19 
Openb. 8:6 en Openb. 9 

De bazuinen 

Voordat we specifiek kijken naar wat elk van de bazuinen inhoudt (dit 
komt de volgende keer), geloof ik dat het goed is een basis te leggen voor 
wat de bazuinen in hun geheel inhouden, een context te geven. Als we, 
om het plat te zeggen, alleen naar het rijtje ellende kijken dat gebeurt bij 
het klinken van de bazuinen, kunnen we bang worden en onwetend 
blijven over wat onze plek in het geheel is. Maar onthoud dat de bazuinen 
en schalen geen oordelen over Gods mensen zijn, maar over het rijk van 
de antichrist. Het boek Openbaring gaat over hoe de grootste 
onderdrukker in de menselijke geschiedenis, de antichrist, op 
wereldniveau verslagen en vernietigd wordt doordat Jezus Zichzelf 
openbaart als de rechtmatige eigenaar van de wereld. 

De eerste vijf bazuinen hebben veel weg van de plagen die Mozes onder 
Gods leiding over de farao en Egypte uitriep. Dit is geen toeval… Laten we 
er eens naar kijken: 

De eerste bazuin (Openb. 8:7) lijkt op de zevende plaag van hagel met 
vuur (Ex. 9:22-25). 

De tweede en de derde bazuin (Openb. 8:8-11) lijken op de eerste plaag 
van het water van de Nijl dat in bloed verandert (Ex. 7:19-21). 

De vierde bazuin (Openb. 8:12) lijkt op de negende plaag van duisternis 
die over het land valt (Ex. 10:21-23). 

De vijfde bazuin (Openb. 9:1-11) lijkt op de achtste plaag van de 
sprinkhanen (Ex. 10:12-20). 

Kijk nu eens naar Micha 7:15-16: ‘Als in de dagen toen u uit het land 
Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien. De heidenvolken zullen het 
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zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op 
de mond leggen, hun oren zullen doof worden.’ 

Hier staat dat als in de dagen toen het volk Israël uit Egypte trok, God 
opnieuw wonderen zal laten zien. Dat zou heel goed kunnen duiden op 
een soort herhaling van de plagen, omdat we die dus terug zien komen bij 
de bazuinen in de eindtijd. 

Zoals de plagen in het Oude Testament waren bedoeld voor de farao in 
Egypte, omdat hij Gods volk en Gods plannen wilde dwarsbomen, zo zijn 
de bazuinen en schalen bedoeld voor de antichrist, omdat hij Gods volk en 
Gods plannen in de eindtijd wil dwarsbomen. Het boek Openbaring is 
eigenlijk het verhaal van Mozes opnieuw verteld, maar dan op 
wereldschaal. Nu zijn het niet de Israëlieten onder leiding van Mozes, 
maar de heiligen in de eindtijd onder leiding van Jezus, die de oordelen 
vrijzetten over de eindtijd farao; de antichrist. 

Zoals in de eindtijd de plagen van Exodus weer gezien zullen worden, 
maar dan op grotere schaal, zo is het ook goed mogelijk dat hetzelfde 
geldt voor de wonderen die in Handelingen gebeurden. In Handelingen 
2:16-20 zegt Petrus: 

‘Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de 
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen 
visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn 
dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest 
uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel 
boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon 
zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote 
en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder 
die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’ 

In Handelingen begon deze uitstorting van Gods Geest, maar dit was het 
begin. Deze tekst spreekt ook over de grote en ontzagwekkende dag van 
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de Heere, over de eindtijd. God zal Zijn Geest meer en meer uitstorten in 
de eindtijd. Zoals Mozes onder leiding van God de plagen over Egypte 
vrijzette en de apostelen in Handelingen de kracht van God vrijzetten 
(wonderen, tekenen, genezingen) onder leiding van de Heilige Geest, zo 
zal de biddende gemeente in de eindtijd de kracht van God vrijzetten 
onder leiding van Jezus. Denk je eens in, de wonderen in Exodus door 
Mozes en de wonderen in Handelingen door de apostelen, gecombineerd 
en vermenigvuldigd door de gemeente in de eindtijd… 

Een ander bijbelgedeelte dat ik wil noemen is Jozua 6; bij de zeven 
bazuinen in Openbaring zien we op een bepaalde manier een gelijkenis 
met de zeven bazuinen in Jozua 6. Hier trekt Jozua met het volk Israël het 
beloofde land in en wat is het eerste wat ze doen? Ze gaan naar Jericho, 
trekken om de stad heen, blazen op zeven bazuinen en verslaan de stad. 
Het is de eerste grote overwinning in het beloofde land door het blazen 
op zeven bazuinen. Het bolwerk van de vijand wordt op bovennatuurlijke 
manier vernietigd en ontmanteld. Een profetisch beeld hier zou kunnen 
zijn dat de zeven bazuinen in de eindtijd zullen klinken voordat de heiligen 
van God het eeuwige Beloofde Land zullen binnengaan. Het doel van de 
bazuinen is het bolwerk van de vijand, van satan te raken. 

De bazuinen hebben niet alleen als doel om vernietiging te brengen aan 
het rijk van de antichrist door elementen te raken die hij als natuurlijke 
bronnen gebruikt (hierover volgende keer meer), maar het schallen van 
de bazuinen is ook een geluid van waarschuwing. De bazuinen 
waarschuwen de mensen die Jezus nog niet kennen voor de oordelen van 
God en het tekeer gaan van satan. Het is een oproep voor mensen om 
gered te worden. 

Het derde doel is dat het bazuingeschal een krijgsgeschal is voor de 
heiligen om samen in eenheid Gods wil uit te bidden. 

Bij de bazuinen wordt steeds aangegeven dat het om ‘een derde’ gaat dat 
geraakt wordt. Zou het kunnen zijn dat daar een waarschuwing in ligt dat 
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er nog heftigere dingen zullen komen bij de schalen? De beperking tot een 
derde deel dat steeds getroffen wordt, geeft de mensen in ieder geval nog 
mogelijkheden om zich te bekeren. Dit is in lijn met Gods doel; dat Hij de 
minst hevige middelen gebruikt om het grootste aantal mensen te 
bereiken. 

 

GEBED 
 
* Vraag God dat Hij Zijn Geest uitstort in deze tijd als nooit tevoren, dat 

veel mensen gered zullen worden, zoals Hij verlangt. 
 
* Vraag God Zijn kerk samen te brengen in gebed, dat in deze tijd een 

krachtige wereldwijde gebedsbeweging zal groeien, die meer en meer 
in eenheid zal staan in gebed. 

 
* Vraag God Zijn geest van voorbede over de kerk uit te storten en voor 

openbaring van Zijn wil en plannen, zodat we samen in eenheid Zijn wil 
zullen uitbidden over de aarde. 

 
De kerk onder leiding van de Heilige Geest is de krachtigste stem op 

aarde! 
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Deel 20 
Openb. 8:7-13 

De eerste vier bazuinen 

Zoals de plagen van Egypte bedoeld waren voor de farao, geloof ik dat de 
oordelen van de bazuinen bedoeld zijn voor het rijk van de antichrist, en 
ook opdat mensen die nog niet voor Jezus hebben gekozen, Gods macht 
zien en zich nog kunnen bekeren.  

De eerste vier bazuinen zijn erop gericht de natuurlijke bronnen van het 
rijk van de antichrist te schaden. Ze treffen elementen in de natuur 
(bomen, gras, zee, rivieren, lucht), voedselvoorziening (gewassen, vlees, 
vis), zeehandel, watervoorziening, licht en warmte (zon, maan, sterren). 
Het doel van deze bazuinen is om de bronnen te schaden die het leven 
mogelijk maken, zonder direct mensen te doden.  

Laten we kijken naar de eerste bazuin (Openb. 8:7):  

Er wordt hagel en vuur, vermengd met bloed op de aarde geworpen. Dit 
valt niet zomaar op aarde; het wordt geworpen. Het verbrandt een derde 
deel van de bomen en al het groene gras. Het lijkt een soort 
bovennatuurlijke meteorenstorm met vuur en bloed die alle bomen 
verbrandt. (Denk ook aan de zevende plaag in Exodus met hagel en vuur.)  

De tweede bazuin (lees Openb. 8:8-9):  

De tweede bazuin schaadt de voedselvoorziening en de zeehandel die 
invloed heeft op de economie. Bij het klinken van de tweede bazuin wordt 
er iets wat op een berg lijkt in de zee geworpen. Sommigen zeggen dat 
het hier kan gaan om de Middellandse Zee. Hierbij wordt gewezen op 
Jesaja 2:12-18 waar de ‘schepen van Tarsis’ genoemd worden (stad aan de 
Middellandse Zee). Bij de eerste bazuin is het hagel, nu bij de tweede 
bazuin is het iets als een berg. Het wordt dus intenser. In plaats van in de 
bossen van bomen waar de hagel werd geworpen, wordt dit, wat op een 
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berg lijkt, in de zee geworpen. Een derde van de zee verandert in bloed. 
Een derde deel van de schepselen in de zee sterft. Dat schaadt de 
zeehandel, de voedselvoorziening en andere dingen aanzienlijk. Dat een 
derde van de schepen vergaat, zou te maken kunnen hebben met dat ze 
brokstukken van de berg op zich krijgen, of door de hoge golven die het 
vallen van de berg in zee teweegbrengt. Het zou ook te maken kunnen 
hebben met het bloed in de zee dat de schepen en hun motoren 
binnendringt en zo vernielt. 

De derde bazuin (lees Openb. 8:10-11):  

Bij de eerste bazuin was het hagel, bij de tweede iets van een vallende 
berg. Bij de derde bazuin is het een grote ster die uit de hemel valt. Steeds 
worden er dingen vanuit de hemel op aarde geworpen en steeds is het 
met vuur. Zou dit te maken kunnen hebben met wat we bij het zevende 
zegel lazen?  

‘En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit 
de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en 
vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er 
kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.’ 
(Openb. 8:4-5)  

Al deze elementen gemengd met vuur worden bij het klinken van de 
bazuinen op aarde geworpen vanuit de hemel bij de troon van God waar 
het reukwerk gemengd is met de gebeden van de heiligen. Zou het 
kunnen zijn dat de elementen branden met het gebedsvuur van de 
heiligen dat afkomstig is van het altaar voor de troon van God? Het zou in 
ieder geval in lijn zijn met dat de oordelen op aarde komen vanuit de 
samenwerking tussen de biddende heiligen en Jezus.  

De grote ster valt op een derde deel van de rivieren en op de 
waterbronnen – de watervoorziening – en zo raakt een derde deel van de 
watervoorziening op aarde vergiftigd.  
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De vierde bazuin (Openb. 8:12):  

Bij de vierde bazuin valt er niet iets uit de lucht, maar de lucht zelf wordt 
getroffen; de zon, de maan en de sterren. We weten niet hoe ze getroffen 
worden, alleen dat ze worden getroffen. Het is iets bovennatuurlijks; een 
derde deel van de zon, van de maan en van de sterren wordt verduisterd. 
Deze bovennatuurlijke gebeurtenis zal de warmte en het licht op aarde 
beïnvloeden, maar nog meer dan dat. Denk eens aan landbouw, navigatie, 
criminaliteit… Een ding weten we, dat er in Egypte ook zo’n soort plaag 
voorkwam. De negende plaag waar drie dagen lang duisternis over het 
land kwam. Het interessante is dat toen die plaag kwam, het in het gebied 
Gosen bij de Israëlieten wel gewoon licht was. De plagen waren niet voor 
de Israëlieten bedoeld, maar voor farao en Egypte. Heb je er ooit over 
nagedacht dat dit misschien in Openbaring ook zo kan gebeuren? Dat het 
zou kunnen zijn dat de heiligen in de eindtijd op aarde niet door die 
duisternis geraakt worden? De bazuinen zijn immers bedoeld om het rijk 
van de antichrist te schaden en waarschuwingen te uiten voor 
ongelovigen, en niet om de heiligen te schaden. Ik geloof dat door het 
verhaal van Israël in Egypte en de plagen te bestuderen, we ook een 
steeds dieper inzicht kunnen krijgen in Gods hart en plannen met de 
oordelen in het boek Openbaring.  

 

GEBED 
 
* Vraag God je inzicht te geven in Zijn hart en plannen m.b.t. de bazuinen 

in het boek Openbaring, zodat je Zijn wil kunt bidden vanuit Zijn 
hartsgesteldheid.  

* Vraag de Heilige Geest je overeenkomsten te laten zien tussen de 
plagen in Egypte en de bazuinen in Openbaring.  

* Bid voor de mensen om ons heen die Jezus nog niet kennen, dat hun 
ogen open zullen gaan voor de ware aard van de antichrist en dat ze 
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zullen zien Wie Jezus werkelijk is. Uiteindelijk hebben we te maken met 
een strijd tussen goed en kwaad om de zielen van mensen. 
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Deel 21 
Openb. 9 

De vijfde en zesde bazuin 

Bij de vijfde en zesde bazuin zal de diepe haat die satan voor de mensheid 
heeft, openlijk gezien worden. Velen zullen denken dat satan hen een 
gunst zal bewijzen vanwege hun loyaliteit aan hem. Maar bij de vijfde en 
zesde bazuin, waar God satan de ruimte geeft, zal hij hen alleen maar diep 
pijnigen. Zo wreed is hij. Dit is heel heftig, maar doordat de ware aard van 
satan op deze manier aan het licht komt, hebben de mensen op aarde de 
mogelijkheid om de waarheid over hem te zien en is het genade van God 
en een kans voor de mensen om zich alsnog te bekeren en gered te 
worden. 

Bij de vijfde bazuin zal de put van de afgrond geopend worden waaruit 
rook en sprinkhanen tevoorschijn komen. De sprinkhanen zijn geen 
natuurlijke sprinkhanen, maar demonische wezens; ze zien eruit als 
oorlogspaarden met menselijke gezichten, haar als van vrouwen, tanden 
als van leeuwen en borstharnassen van ijzer. Er wordt hen gezegd alleen 
schade toe te brengen aan de mensen die het zegel van God niet op hun 
voorhoofd hebben. Ze krijgen geen macht om te doden, maar wel om vijf 
maanden lang mensen te pijnigen. Je ziet hier duidelijk dat God Degene is 
Die bepaalt wat wel en niet mag en dat Hij dus de controle over alles 
heeft. Dit geeft ons vertrouwen dat niets buiten Jezus’ leiderschap en 
macht om gaat. Alles gaat volgens Zijn plan. Wat ook opnieuw duidelijk 
wordt, is dat de bazuinen niet gericht zijn op de heiligen – die zijn 
beschermd. De demonische wezens kunnen alleen de mensen pijnigen die 
het zegel van God niet hebben. 

De bazuinen zijn gericht op het dwarsbomen van het rijk van de antichrist 
(denk aan de sprinkhanenplaag in Egypte en hoe die farao en zijn rijk 
raakte) en een oproep en mogelijkheid tot bekering voor de mensen die 
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God nog niet kennen. Mensen zullen gepijnigd worden, maar zullen de 
dood niet kunnen vinden. Hierin zie je dat het een oordeel met een 
beperking is en dat God nog steeds genadig is; mensen zullen niet sterven. 
Als God niet genadig was, zou Hij de hele mensheid al hebben kunnen 
laten sterven en verloren kunnen laten gaan. Maar denk opnieuw aan 
deze uitspraak: dat God de minst heftige middelen gebruikt om het 
grootste aantal mensen te bereiken op het diepste niveau van liefde 
zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te beroven. Zijn verlangen is 
nog steeds redding voor zielen van mensen. Helaas zal de meerderheid in 
plaats van zich tot God te keren, ernaar verlangen zichzelf te doden. Maar 
laten we toch blijven bidden voor redding van mensen, in 
overeenstemming met Gods verlangen. 

Bij de zesde bazuin wordt het nog intenser; nu sterven er wel mensen 
zonder God. Alleen nog steeds blijft Gods genadige hart zichtbaar, zelfs nu 
nog. Hij had kunnen zeggen: niemand luistert naar Mij, mensen willen 
liever zichzelf doden dan zich bekeren, laat iedereen dan maar sterven tot 
de laatste persoon toe! Maar zelfs nu, wanneer Hij toch de ruimte geeft 
aan de gevallen engelen* om mensen te doden, legt Hij de beperking op 
dat het alleen een derde van de mensen zal zijn en niet een groter getal. 

(*In Openbaring staat niet of het om ‘goede’ engelen of gevallen engelen 
gaat, maar als je Openb. 9:15 en dan 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6 leest, zou 
het heel goed om gevallen engelen kunnen gaan: ‘En de vier engelen 
werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en 
de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen 
zouden doden.’ (Openb. 9:15) 

‘Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, 
maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van 
de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden…’ (2 Petrus 2:4). 

‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar 
hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de 
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grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring 
gesteld.’ (Judas 1:6) ) 

Achter deze engelen aan komen troepen demonische ruiters op paarden; 
200 miljoen demonische ruiters met vuurrode, blauwe en zwavelkleurige 
borstharnassen op 200 miljoen demonische paarden met hoofden als 
leeuwenkoppen, en vuur, rook en zwavel uit hun mond. Met macht in hun 
monden en staarten die zijn als slangen met koppen eraan waarmee ze 
schade toe brengen. Hier zou je wel kunnen zeggen dat de hel letterlijk is 
losgebroken, ware het niet dat God nog steeds de controle over alles 
heeft. Het is een heftig scenario, maar in werkelijkheid is de realiteit van 
hemel en hel vandaag de dag al zo heftig, alleen is het vandaag de dag nog 
gedeeltelijk in het verborgene waardoor we als mensen vaak niet stilstaan 
bij de heftigheid van de geestelijke realiteit waarin we leven. In de eindtijd 
in Openbaring zal alleen maar openlijk zichtbaar worden wat zich al die 
tijd al in het verborgene heeft afgespeeld en zal het tot een climax komen. 
Zodat het voor heel de wereld duidelijk zal worden hoe intens slecht satan 
is en hoe intens goed en genadig God is. En dat alleen Hij het laatste 
woord heeft. Er wordt ook zichtbaar hoe hard de harten van mensen 
kunnen worden als ze voor satan kiezen (Openb. 9:20-21) en hoe zuiver 
de harten van mensen kunnen worden als ze zich volledig over hebben 
gegeven aan het volgen van Jezus; beide groepen zal het alles kosten… 
Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Jezus, die zal het behouden 
(Lukas 9:24b) en mag voor eeuwig bij Hem zijn. 

 

GEBED 
 
* Ook al lijken deze dingen heftig en denk je misschien: wie ben ik om dit 

te begrijpen en hier iets mee te moeten?, het is voor ons als Gods 
kinderen opgeschreven. Herinner je Openbaring 1:3: ‘Zalig is hij die 
leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht 
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nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’ 

* Het is Gods verlangen dat wij ook in deze heftige dingen Zijn hart leren 
kennen. Vraag Hem om je inzicht en openbaring te geven om Zijn hart 
te kennen in deze dingen, zodat je erin kunt groeien om op één lijn met 
Zijn verlangens en plannen te bidden. 

* Vraag God je openbaring te geven over wat het betekent dat Hij met 
de minst hevige middelen het grootste aantal mensen wil bereiken op 
het diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil 
te beroven. 

* Blijf bidden dat veel mensen gered zullen worden nu er nog tijd is en 
bid voor standvastigheid voor de bruid van Jezus. 
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Deel 22 
Openb. 10 

Onderscheid en inzicht in de waarheid 

Het eerste waar Jezus voor waarschuwt met betrekking tot de eindtijd, is 
misleiding. In Lukas 8:21a zegt Hij: “Pas op dat u niet misleid wordt.” 
Misleiding zal de grootste uitdaging zijn in de eindtijd. Het heeft 
consequenties voor de eeuwigheid. Als we nu al zoveel verwarring zien in 
de wereld, denk je eens in hoe het dan zal zijn na alle heftige 
gebeurtenissen in Openbaring 9 waar we het de vorige keer over hadden. 
Als mensen in paniek raken, vertrouwen en rust kwijtraken en 
getraumatiseerd zijn, gaan hun gedachten alle kanten op en zullen dingen 
op vele manieren geïnterpreteerd worden, zoals we nu al in een bepaalde 
mate zien gebeuren. 

Het is alsof na de heftige gebeurtenissen in Openbaring 9, God Johannes –
en de gelovigen in de eindtijd- tegemoet komt met nieuwe openbaring en 
inzicht in de waarheid en Zijn plannen. Om Zijn mensen te sterken in de 
waarheid te blijven staan. Zeven donderslagen zetten nieuwe 
openbaringen vrij die specifiek voor die tijd verzegeld blijven. Daarna 
krijgt Johannes een boekje van een engel. De engel die de donderslagen 
vrijzet en het boekje in handen heeft, wordt specifiek beschreven. Het zou 
heel goed kunnen zijn dat de manier waarop hij beschreven wordt, 
verband houdt met op welke manieren Gods heerlijkheid in die periode 
op aarde zichtbaar zal worden. Laten we er eens naar kijken: 

‘En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed 
met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als 
de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand 
een boekje, dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en 
zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw 
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brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun 
stemmen horen.’ (Openbaring 10:1-3) 

Hoe de engel eruit ziet, zou te maken kunnen hebben met deze aspecten 
van Gods heerlijkheid: 

1. Sterke engel: vrijzetting van kracht van de Heilige Geest. 
2. Bekleed met een wolk: vrijzetting van Gods zichtbare heerlijkheid. 
3. Regenboog boven zijn hoofd: vrijzetting van Gods beloften en 

genade. 
4. Gezicht als de zon: vrijzetting van Gods licht en kracht. 
5. Voeten als zuilen van vuur: vrijzetting van Gods heilige oordeel om 

liefde en recht te vestigen op aarde. 
6. Rechtervoet op de zee en linker op de aarde: vrijzetting van Gods 

erfdeel voor Zijn mensen. 
7. Roept met luide stem, zoals een leeuw brult: vrijzetting van 

profetisch gebed met vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw. 

Wij mogen overeenstemmen en uitbidden dat God die dingen in de 
eindtijd vrijzet: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare 
heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige 
oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en 
profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht. Hoe mooi is dat om 
uit te bidden! 

‘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. 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. 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. En hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren 
over vele volken, naties, talen en koningen.’ (Openbaring 10:8-11) 
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Het boekje dat Johannes moet nemen, ligt geopend in de hand van de 
engel. Wat de donderslagen zeiden, moest verzegeld blijven tot een 
bepaalde tijd, maar het boekje ligt open in de hand van de engel. De engel 
zegt tegen Johannes, dat als hij het neemt, hij het ook moet eten. Het zal 
in zijn mond zoet zijn als honing, maar bitter in zijn buik. Daarna moet hij 
opnieuw profeteren. Verschillende mensen zeggen dat dit boekje de 
openbaringen bevat die in de rest van het boek Openbaring staan 
beschreven en dat Johannes dat vervolgens profeteert (Openbaring 11-
22). Hoewel we dit niet zeker weten, zou het heel goed mogelijk kunnen 
zijn. Het feit dat het eten van het boekje zoet is in Johannes’ mond, zou te 
maken kunnen hebben met de ‘zoete’ kant van de openbaring: de 
overwinnende kerk, de verspreiding van het evangelie in de wereld, de 
waardigheid van Jezus en Zijn terugkomst; Hij maakt alle dingen nieuw. 
Het feit dat het bitter is in zijn maag, zou te maken kunnen hebben met 
de ‘bittere’ dingen die gebeuren voordat Jezus terugkomt; het tekeergaan 
van de antichrist, de opkomst van zijn rijk en de vervolging van de 
heiligen. 

In ieder geval kunnen we eruit opmaken dat God het belangrijk vindt dat 
Johannes als hij profeteert, niet zomaar informatie doorgeeft, maar dat hij 
het zelf eerst echt verwerkt en zich eigen maakt. Op die manier kan hij 
profeteren met de juiste hartsgesteldheid; hij is dan op één lijn met Gods 
hart! Dat is minstens zo belangrijk als het doorgeven van een boodschap 
van God. Ook in ons leven in deze tijd is het belangrijk dit al toe te passen. 

 

BIDDEN 
 
* Vraag de Heilige Geest je te helpen dingen die Hij je laat zien je eerst 

eigen te maken en Hem te vragen wat Zijn hart is, zodat je het daarna 
met de juiste hartsgesteldheid kunt doorgeven aan anderen.  

* Bid voor de openbaring van Gods heerlijkheid in de eindtijd, denk 
daarbij aan deze aspecten: de kracht van de Heilige Geest, Gods 
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zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, 
Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods 
erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en 
kracht als van een leeuw. 
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Deel 23 
Openb. 11:1-14 

Jeruzalem en de twee getuigen 

Johannes krijgt een meetlat om de tempel van God, het altaar en hen die 
daarin aanbidden te meten. Wanneer iets in geestelijke zin gemeten 
wordt in de Bijbel, gaat het erom om datgene te evalueren en te 
onderscheiden wat de kwaliteit en het doel ervan zijn. Een ander 
voorbeeld van iets wat op deze manier in de Bijbel gemeten wordt, staat 
in Daniël 5:26-27 waarin koning Belsazar ‘gewogen’ wordt: 

‘Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw 
koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent 
gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.’ 

Er wordt Johannes dus gevraagd te kijken naar de tempel, het altaar en 
hen die daar aanbidden en te onderscheiden en af te wegen wat er 
gebeurt. Het interessante is dat het Gods tempel is, maar dat in de 
eindtijd de antichrist die tempel zal gebruiken om er aanbeden te worden. 
Wie aanbidden daar dan in de tempel in de eindtijd? We weten in ieder 
geval dat wanneer de tempel wordt herbouwd, er Joden heen zullen gaan 
die Jezus nog niet kennen en daar weer offers zullen brengen. En dat dan 
de antichrist de tempel zal ontheiligen en daar aanbeden zal willen 
worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven en dat alles 
op een goede manier te ‘meten’. 

God heeft een doel met de dingen die gebeuren in de eindtijd, ook met de 
herbouw van de tempel en het feit dat er opnieuw offers gebracht zullen 
worden. Het betekent niet dat dat alles Zijn wil is, maar het dient wel 
ergens voor dat dit gebeurt in de eindtijd. God staat toe dat het gebeurt. 

Het is daarom goed fijngevoelig te zijn in ons ‘meten’, omdat dingen 
gebeuren met een reden. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om er 
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helemaal in mee te gaan en te zeggen dat het allemaal goed en mooi is 
wat er gebeurt. Want door offers te brengen, wordt niemand gered. 
Zonder Jezus kan niemand gered worden. Het is aan ons om dichtbij het 
hart van God te blijven, zodat we deze complexe dingen op de juiste 
manier en met de juiste hartsgesteldheid kunnen onderscheiden. 

Nadat Johannes opdracht gegeven wordt te meten, lezen we aan het eind 
van vers 2 dat Jeruzalem tweeënveertig maanden lang vertrapt zal 
worden. Dat is drie en een half jaar. Jezus profeteerde in Lukas 21:24 ook 
dat de tempel in Jeruzalem vertrapt zou worden door heidenen. Er is een 
discussie over of dit vervuld was in het jaar 70 na Christus of dat de 
vervulling hiervan nog komt. Persoonlijk geloof ik dat de profetie 
gedeeltelijk vervuld is in het jaar 70 na Christus en dat de volledige 
vervulling van deze profetie in de eindtijd zal zijn. 

In Openbaring 11 wordt Jeruzalem met verschillende namen genoemd: de 
heilige stad (vs. 2), de grote stad en in geestelijke zin Sodom en Egypte 
(vs. 8). Dat lijken tegenstellingen; aan de ene kant is het een heilige en 
grote, belangrijke stad. Die aspecten hebben te maken met Gods plan en 
bestemming voor de stad. Aan de andere kant wordt de stad in geestelijke 
zin genoemd Sodom en Egypte. Dat heeft te maken met de dingen die er 
in de eindtijd in de stad plaatsvinden; perversie (Sodom) en slavernij 
(Egypte). Hier zie je dus de geestelijke strijd om de bestemming van de 
stad. God roept Zijn kinderen op om in gebed en gehoorzaamheid met 
Hem te staan om Jeruzalem in haar bestemming te brengen van heilige en 
grote stad: ‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit 
zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de 
HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij 
Jeruzalem gegrondvest heeften gesteld heeft tot een lof op aarde.’ (Jesaja 
62:6-7) 

Nadat er gezegd wordt dat Jeruzalem vertrapt zal worden, zien we in 
Openbaring 11:3-14 de opkomst van de twee getuigen. Zij brengen Gods 
oordelen over het rijk van de antichrist op eenzelfde soort manier als 
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Mozes deed over het rijk van farao. De confrontatie tussen Mozes en de 
farao geeft ons inzicht over de confrontatie tussen de twee getuigen en 
de antichrist. De wonderen die de twee getuigen zullen verrichten, staan 
gelijk aan de wonderen die Mozes verrichtte en die Elia verrichtte. Dan, na 
drie en een half jaar, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zullen 
ze gedood worden door het beest dat uit de afgrond opkomt. De hele 
wereld zal hun dode lichamen zien en feest vieren. De mate waarin ze zich 
verheugen over de dood van de twee getuigen staat gelijk aan de mate 
waarin ze zich verzetten tegen het feit dat Jezus het koningschap van de 
aarde over zal nemen. Maar dan gebeurt er dit met de getuigen: 

‘En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij 
gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En 
zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier 
omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden 
keken hen na. 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.’ (Openb. 
11:11-13) 

Het bijzondere hiervan vind ik dat nadat dit alles gebeurt, er staat dat de 
overigen eer geven aan de God van de hemel. Dus zelfs nadat dit alles is 
gebeurd, geeft God mensen nog een kans om zich te bekeren en Hem eer 
te geven. Hier zien we opnieuw hoe Gods hart is om mensen kansen te 
geven en te redden en hoe barmhartig Hij is. Hoe hard hun harten ook 
lijken, Gods genade is groter. Laten we dus nooit ophouden te bidden 
voor de redding van mensen. 
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BIDDEN 
 
* Vraag de Heilige Geest je zo dichtbij Gods hart te brengen, dat je in 

staat zult zijn de dingen om je heen te ‘meten’ op de juiste manier en 
met de juiste hartsgesteldheid.  

 
* Vraag God Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde 

(Jes. 62:6-7).  
 
* Bid voor de redding van mensen om je heen. Vraag God om 

openbaring van Zijn liefde aan mensen te geven en vraag Hem mensen 
Zijn grootheid en almacht te laten zien, dat velen Hem eer zullen geven 
en Hem zullen aanbidden. 
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Deel 24 
Openb. 11:15-19 

Het Koningschap van Jezus 

Als de zevende bazuin klinkt, gebeuren er hele bijzondere dingen. Het is 
een radicale ommekeer in de wereldgeschiedenis… Dit is het moment dat 
alle koninkrijken van de wereld worden overgedragen aan Jezus, de 
doden worden geoordeeld, de heiligen worden beloond en zij die 
verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de aarde worden 
vernietigd. Laat deze dingen eens inzinken… 

De vierentwintig ouderlingen aanbidden God, omdat Hij Zijn grote kracht 
ter hand genomen heeft en Koning geworden is. Alle koninkrijken van de 
wereld zijn van Hem geworden. Hij heeft alle corrupte overheden op 
aarde vervangen en is nu Zelf Koning tot in alle eeuwigheid. 

Wauw… dat is een heftige ommekeer in de wereldgeschiedenis. We zien 
dan ook in vers 18 dat de volken kwaad zijn; alle machtsposities van 
leiders die samenwerkten met de antichrist gaan over naar Jezus, de Enige 
rechtmatige Eigenaar en Koning van de wereld. Hier zien we heel duidelijk 
Psalm 2 in vervulling gaan. 

Met alle onrust die in de wereld gaande is, mag dit onze hoop en focus 
zijn; wat er ook geprobeerd wordt, God heeft de wereld en de tijden van 
de wereld in Zijn hand en precies op het juiste moment, bij het klinken 
van de zevende bazuin, zal Jezus de macht overnemen en Zijn 
koningschap over de hele wereld gaan uitoefenen. Er is geen paniek in de 
hemel, er is een volmaakt plan waar de vijand niets aan veranderen kan. 

In vers 19, nadat Jezus het koningschap van de wereld op Zich genomen 
heeft, lezen we: ‘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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Ik geloof dat de ark van Gods verbond in de hemel hier zichtbaar wordt, 
omdat het een teken is dat God trouw is gebleven aan Zijn verbond met 
ons dat Hij de wereld zou redden en Jezus Koning zou maken en alles 
nieuw zou maken. En het verbond is onwankelbaar, omdat het gebaseerd 
is op het volbrachte werk aan het kruis; Jezus heeft de volken gekocht 
met Zijn eigen bloed. Toen Hij riep: “Het is volbracht!” betekende dat o.a. 
dat Hij de prijs had betaald om de wereld vrij te kopen en daardoor 
rechtmatig Koning te worden over de hele wereld. Dit geeft een enorme 
rust voor ons, omdat Gods eindtijdplan dus niet gestopt kan worden door 
mensen die zich laten inspireren door de antichrist, en niet gestopt kan 
worden als wij als kerk tekort zouden schieten. We mogen in de eindtijd 
volledig rusten in het volbrachte werk van Jezus en weten dat niets en 
niemand Hem kan stoppen om de macht in de wereld op het perfecte 
moment over te nemen en de wereld te redden van de ondergang. We 
hoeven ons niet te laten intimideren door dingen die in de wereld 
gebeuren; de uitkomst staat al vast door het bloed van Jezus. Laten we 
onze ogen gericht houden op Hem alleen en Hem ons vertrouwen en onze 
aanbidding geven. 

‘Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, 
de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’ (Openb. 5:13b) 

Er is nog iets dat lijkt te gebeuren bij de zevende bazuin. De zevende 
bazuin is de laatste bazuin in het boek Openbaring. De zeven bazuinen in 
Openbaring zijn ook de enige serie genummerde bazuinen die in de Bijbel 
worden genoemd. In 1 Kor. 15:51-52 staat: ‘Zie, ik vertel u een 
geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, 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.’ 

In 1 Thess. 4:16-17 lezen we: ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met 
de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de 
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hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 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.’ 

Zou het klinken van de laatste bazuin hier in Openbaring dan het moment 
zijn van de opname van de gemeente? Ik geloof dat dat heel goed 
mogelijk is. 

Paulus heeft het in 1 Kor. 15:51 over ‘een geheimenis’ als hij het erover 
heeft dat we in een oogwenk veranderd worden bij de laatste bazuin. In 
Openbaring 10:7 staat: 

‘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.’ 

Wanneer de zevende engel op de bazuin blaast, zou dan het geheimenis 
van God, dat we in een oogwenk veranderd worden en opgenomen, 
volbracht worden? Iets om over na te denken. 

Wat we in ieder geval zeker weten, is dat onze toekomst veilig is met het 
vooruitzicht dat Jezus het koningschap over de wereld op het juiste 
moment op Zich zal nemen en dat dat voor eeuwig zal duren, en dat er 
een moment komt dat we opgenomen worden en met Hem in Zijn 
heerlijkheid mogen delen. Wat een hoopvolle toekomst! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank God voor de hoopvolle toekomst die Hij voor jou en voor de 

wereld heeft, en dat deze toekomst verzekerd is door het vergoten 
bloed van Jezus aan het kruis.  

* Vraag Hem je te vullen met Zijn hoop en Zijn vrede die alle verstand te 
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boven gaat. 

* We bidden voor groei in ons aller ontdekken en beleven van de 
hemelse dimensie en onze heerlijke toekomst.     

LIED 

Verwonderd - Kees en Reni Kraaijenoord: 
https://youtu.be/PQmWKuUAjuk 
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Deel 25 
Openb. 11:15–12:12 

De Ark zichtbaar 

De schrijfster van het vorige deel legde prachtig uit hoe de zevende 
bazuin, (de láátste bazuin!), luide stemmen in de hemel vrij zette om te 
roepen dat dit het moment was van enorme ommekeer:  

HET moment dat God 'Zijn grote macht opneemt en het Koningschap 
aanvaardt'.  

Dat God Zijn macht opneemt heeft te maken met de executie van Zijn 
oordeel die gaat plaatsvinden. De Dag van Gods oordeel breekt aan, zie 
vs.18: 

 Uw toorn is gekomen  
 en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden  
 en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de 

heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de 
groten  

 en om te verderven wie de aarde verderven. 
Gods oordeel houdt dus zowel Zijn beloning in als Zijn verderf. 

De tijd van de zevende zegel is de vervulling van Gods geheimenis, Gods 
raadsbesluit. (Op.10:7) 

Voordat dit gebeurt vindt er iets heel groots plaats: de Tempel in de 
hemel gaat open en de Ark des verbonds wordt  zichtbaar!. Wat een 
oogverblindende glorie en almacht van God komt er tevoorschijn! 

De aardse Tempels waren slechts schaduwen, afspiegelingen van deze 
échte hemelse Tempel. Mozes mocht wel 40 dagen in die hemelse Tempel 
verblijven en moest de aardse Tempel precies zó maken als hij gezien had 
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(Ex.25:9). Ook David had een blik mogen slaan in de hemelse Tempel 
(1Kron.28:19).  

Eenmaal per jaar ging de aardse Tempel open en werd de Ark zichtbaar. 
Maar niet voor iedereen, alleen voor de door het bloed gereinigde 
Hogepriester. De rest moest wachten tot de verzoening door Christus was 
voltooid en het Bloed van Jezus het hemelse Verzoendeksel had bereikt.  

Je zou dit zichtbaar worden van de Ark kunnen zien als de grote Yom 
Kippoer, de Gróte Verzoendag, die zowel verzoent wie vrijmoedig nadert 
tot de Troon der genade (Hebr.10:19,20), als die oordeel brengt over wie 
Hem haten. 

Wat betekende het in het Oude Testament als het volk hun vijanden 
tegemoet trok met de ARK voorop? Dat betekende de zekerheid dat God 
hen de overwinning ging schenken. De heerschappij van God openbaarde 
zich in volle kracht. De vijanden wisten dat en ze vréésden de God van 
Israel! 

Ook op dit glorieuze moment in Op.11 zien we de ARK zichtbaar worden; 
de heiligheid, kracht en glorie van God is oogverblindend.  Het geeft aan 
dat confrontatie op komst is, Gods kracht gaat geheel zichtbaar worden 
en Zijn overwinning manifest. Het oordeel wordt uitgevoerd.  

En het bijzondere is: God doet dat niet in Zijn Eentje,  maar met de inzet 
van Zijn volk. De Ark voorop en Gods volk er achteraan.  

Daarover gaan we meer ontdekken in Openb. 12. 

Als de Ark zichtbaar is geworden in de hemel - dus de uitvoering van de 
overwinning op gang komt - zien we daar nóg iets groots, een GROOT 
teken:  

Op.12:1 'En er werd een groot teken in de hemel gezien: een VROUW, 
met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 
twaalf sterren op haar hoofd'.   
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Uit hoofdstuk 12 blijkt dat het eerste gebied waar God Zijn macht gaat 
manifesteren de hemelse gewesten is. Want er kwam oorlog in de hemel. 
Met 'de hemel' wordt bedoeld de plek waar de strijd plaatsvindt, de plek 
dus waar satan óók is. En in Op.12:8 lezen we dan ook dat satan uit de 
hemel wordt gesmeten.  

Aangezien het om een gróót teken gaat, is dit teken vast heel belangrijk.  

In het volgende deel gaan we hier dieper op in.  Voor nu willen we je 
vragen op te schrijven welke kenmerken je ontdekt bij dat grote teken aan 
de hemel: de Vrouw.  

Lees, overpeins en 'over-bid' deze hoofdstukken, dan worden ze je steeds 
meer eigen en groeit er meer begrip. 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Beschrijf de eigenschappen van de vrouw die we als groot teken zien in 

de hemel. 

* Dank U Heer, dat U tot ons wilt spreken door deze woorden van 
Openbaring. Geen enkel profetisch woord staat een eigenmachtige 
uitleg toe (2Petr.1:20), Heer wilt U ons met elkaar UW UITLEG geven? 
Wilt U ons deze woorden doen verstaan?  

* Heer, we danken U dat U zoveel gezegd hebt over de tijd waarin we 
leven, dat U ons niet 'als wezen' hebt achtergelaten. Dank U dat we 
getroost mogen worden door Uw Aanwezigheid, door Uw woorden, 
Uw Geest, Uw liefde en waarheid. Dank U dat U waard bent om voor te 
leven en te sterven. 

* Heer, bereid ons voor op alle dingen die gaan komen. Spreek tot ons 
over wat we moeten doen, maken, kopen, zeggen..... Leid ons door Uw 
Heilige Geest. Help ons om gehoorzaam te zijn aan wat U ons ingeeft, 
om Uw stem serieus te nemen, U te volgen waar U gaat.  
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* We bidden voor ons land, dat we wakker worden voor wat er gaande is 
en dat we in rust en geloof en eensgezindheid stelling zullen nemen 
voor U. 

* We bidden voor onze kinderen, dat we als wakkere ouders om onze 
kinderen heen zullen staan om ze te beschermen, en onze grootouders 
en vrienden daar omheen; dat we kringen van verbondenheid en 
eenheid zullen vormen. Wilt U de harten van de kinderen brengen naar 
die van ouders en andersom, en elke kloof in gezinnen en 
gemeenschappen dichten door vastbesloten overgave aan U.   
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Deel 26 
Openb. 12:1 

De vrouw met de zon, maan en sterren 

Vorige week lazen we in Op. 11:15-19 hoe Jezus Zijn Koningschap heeft 
opgenomen. Het eerste dat er gebeurt is dat de ARK des Verbonds in de 
hemel zichtbaar wordt. Stemmen, bliksemschichten, donderslagen, 
aardbeving, hagel - wat een beweging aan licht, geluid, en natuurgeweld 
komt er tevoorschijn!   

Ps.50:1-3: 'De God der goden, de Here, spreekt en roept de aarde 
vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Uit Sion, de volkomen 
schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet 
zwijgen, vuur verteert voor zijn aangezicht, rondom Hem stormt het 
geweldig' 

Gods oordeel maar ook verzoening gaat UITGEVOERD worden. God gaat 
ingrijpen. 

Dan lezen we in Openb12:1: 'En er verscheen een groot teken in de 
hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar 
voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger 
en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.. ' 

Vorige week tijdens het gebed schreven we de kenmerken op van deze 
vrouw die een 'groot teken' is: 

1. Ze is bekleed met de zon. Waar zien we dat vaker in de Schrift?  

Paulus spreek over de intense glans die straalde van de Zoon van 
God toen hij Hem ontmoette op de weg naar Damascus: 
“schitterender dan de glans der zon” (Hand26:13)  
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Op de dag des Heeren zal: 'De zon zal veranderen in duisternis en de 
maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren 
komt.' (Hand2:20)   

Hoewel tijdens het zesde zegel 'de zon zwart werd als een haren zak 
en de maan werd geheel als bloed', (Opb6:12), zal de vrouw in een 
stralende lichtglans zichtbaar zijn. 

Ook van Jezus zelf wordt gezegd: 'Zijn aanzien was gelijk de zon 
schijnt in haar kracht'. (Openb1:16) 

Deze vrouw is dus bekleed met schitterend licht!! 

2. De maan is onder haar voeten. 

De maan kan verband houden met de vele religies die de wereld 
kent, islam, vrijmetselarij etc. zijn allemaal ‘maan-godsdiensten’. 
Maar deze vrouw heeft de maan ‘onder haar voet’, dat kan zeggen 
dat zij overwinning heeft behaald op de wereld en haar 
misleidingen. Rom16:20 'En de God van de vrede zal de satan 
spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere 
Jezus Christus zij met u. Amen.'  

3. Op haar hoofd draagt zij een KROON van twaalf sterren. 

Het woord ‘KROON’ komt wel 18 keer voor in het Nieuwe 
Testament, en wordt vertaald met krans, kroon en erekrans. De 
evangeliën wijzen erop dat Jezus een KROON droeg van DORENS. 
Paulus, Jacobus en Petrus schrijven in hun brieven over de KROON 
die de héiligen zullen ontvangen. Dus zowel Jezus als de heiligen 
zullen KRONEN dragen. 

1Petr. 5:4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de 
onverwelkbare KROON van de heerlijkheid verkrijgen. (Het woord 
dat hier gebruikt wordt is ‘krans’ maar helaas niet consequent 
vertaald.) 
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Fil. 4:1 'Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, 
mijn blijdschap en KROON, blijf zo staande in de Heere, geliefden!' 
Paulus noemt zijn lezers (discipelen) 'MIJN KROON', dat zijn wij dus. 

Ook in de brief aan Thessalonica worden wij de KROON genoemd: 1 
Thess. 2:19 'Want wat is onze hoop of blijdschap of EREKROON? 
Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus 
Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en 
blijdschap!'.  

Jak. 1:12 'Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd gebleken is, zal hij de KROON van het leven ontvangen, die 
de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben'.  

In Openbaring wordt de KROON gegeven aan hen die overwinnen 
(Op.3:10).  

De 24 oudsten dragen KRONEN en leggen die neer voor de voeten 
van het Lam. Op.4:10  

Op. 14:14 'En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand 
gezeten als eens mensen zoon met een gouden KROON op zijn 
hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand'. 

Uit deze teksten (en nog vele andere) blijkt dat JEZUS de KROON 
draagt, maar dat ook GODS VOLK een KROON ontvangt.  

Deze vrouw, dat grote teken, zou dus iets te maken kunnen hebben met 
Gods volk. 

Dat zou kunnen, maar we hebben nog niet alle kenmerken bestudeerd.  

Haar KROON bestaat uit twaalf sterren.  

Zouden die twaalf sterren te maken kunnen hebben met de  twaalf 
stammen van Israël, waar zij uit opgebouwd is?  
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Gods kinderen in Israel en de twaalf stammen in de verstrooiing die weer 
ingezameld worden via de kinderen Gods uit de volken?  

Jak. 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus 
Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees 
verheugd!  

Petrus schrijft aan 'de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn' (1 Petr. 
1:1): 'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk (KROON) 
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom 
maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht...' (1 Petr. 2:9) 

Voordat we een duidelijker idee kunnen krijgen van wie deze vrouw zou 
kunnen zijn, moeten we naar de verdere kenmerken kijken: 
 Zij is hoogzwanger 
 Zij schreeuwt in haar barensnood  
 Zij baart een zoon 
 De zoon wordt naar de hemel gevoerd 
 Zij staat oog in oog met de draak 
 Ze vlucht naar de woestijn 
 God voedt haar 
 Zij baart nog meer kinderen (12:17) 

 

In het volgende deel gaan we verder op zoek naar de identiteit van dit 
Grote Teken: De vrouw!  
 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Jezus voor Uw geweldige Woord! Heer, het is wel zoeken, maar 

tegelijkertijd ook zoveel vreugde dat U spreekt en dat we mogen leren 
doorvorsen wat U zeggen wilt! Leid ons door Uw Geest van de 
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waarheid in de volle waarheid. 

* Dank U voor het gezág van Uw Woord. Het zal nóóit ledig terugkeren, 
maar altijd doen wat U behaagt (Jes.55:11)  

* We buigen ons voor Uw Woord. Dank U dat U zegt in Jes.66:2 dat U 
acht slaat op 'de verslagene van hart (wie buigt voor U) en op wie 
vréést voor Uw Woord'.  

* Geef ons en onze gezinnen liefde en ijver voor Uw Woord. Dat ons hart 
en denken VERVULD wordt met Uw Woord. Uw Woord is de werkelijke 
waarheid en de werkelijke wereld.  

* Hervorm ons land door de kracht van Uw Woord!! 

* We bidden voor alle kerkdiensten van dit weekend - laat Uw Woord 
met krácht en gezág spreken Heer.... laat het 'vaneenscheiden ziel en 
geest, gewrichten en merg, en overleggingen en gedachten schiften' 
(Hebr.4;12, 2Kor.10:5), opdat we gaan denken en leven naar Uw 
waarheid. 
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Deel 27 
Openb. 12:2 

De vrouw in barensnood 

Vorige keren zagen we hoe bij de laatste bazuin Jezus het Koningschap 
opneemt, en dat vervolgens de Ark zichtbaar wordt met een enorme 
manifestatie van hemelse schittering en kracht ..... en hoe daarna een 
gróót teken aan de hemel zichtbaar wordt: een VROUW in barensnood! 

Deze vrouw is stralend, want ze is bekleed met de zon! De maan is onder 
haar voeten, en ze draagt een kroon van 12 sterren.  

Dit doet mij meteen denken aan Jezus, want ik ken maar Eén Wiens 
aanzien gelijk is als de zon in haar kracht! (Op.1:16b) 

Daniël 12:3 zegt: “En de verstandigen zullen stralen als de glans van het 
uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen 
als de sterren, voor eeuwig en altoos”.  

Wow, dat geeft een bijzondere denkrichting! 

Matt.13:43 verklaart: 'Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in 
het Koninkrijk huns Vaders.'  

Zou de vrouw dan bekleed kunnen zijn met de glorie van Jezus, de zon der 
gerechtigheid, dat Hij haar lichtgevende krachtbron is?  

Maar ze is ook in barensnood. 

Rom. 8: 22,23 zegt: 'Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in 
al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij 
zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij 
onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons 
lichaam.' 
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Rom. 8 gaat over de geboorte van 'het leven in de Geest'. En dat wordt 
het 'zoonschap' genoemd:  

 Vs.14: 'Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn 
zonen Gods.' 

 Vs.19 'Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het 
openbaar worden der zonen Gods.' 

 Vs.15: '.....gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door 
welke wij roepen: Abba, Vader.' 

Heel Rom. 8 lijkt wel een hoofdstuk van barensnood en van geboorte, 
gepaard gaande met lijden en smart: 

 vs.18: 'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons 
geopenbaard zal worden..' 

 Vs.35-37: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, 
of gevaar, of het zwaard?  

 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag 
gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.  

 Maar IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS door Hem, 
die ons heeft liefgehad.' 

Het zoonschap als overwinnaars wordt door verdrukking heen geboren! 

Ook Gal.4 spreekt over die bevalling in het zoonschap: 

 In Gal.4:19 spreekt Paulus: 'mijn kinderen, ter wille van wie ik 
opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen 
heeft;'  

De 'gestalte van Jezus' moet dus geboren worden ....... in de 
christenen.  

 Gal.4:26: 'Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze 
moeder'.  
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In Ef.4:13 komen we ook die volwassenheid tegen: '.....totdat wij allen de 
eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, 
de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.' 

In Op.2 en 3 roept Jezus Zijn gemeenten stuk voor stuk op om te 
volharden tot die volwassenheid:  

'Wie overwint....., wie overwint.... wie overwint....'  

Wel zeven keer!  

De overwinnaars zullen eten van de boom des levens, geen schade lijden 
van de tweede dood, eten van het verborgen manna, een nieuwe naam 
ontvangen, bekleed worden met witte klederen, een zuil worden in Gods 
Tempel, met Jezus zitten op Zijn Troon.  

Maar óók geldt voor deze overwinnaars Op.2:26: 'En wie overwint en mijn 
werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de 
heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk 
worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.' 

En dát is nou precies wat over dat Kind wordt gesproken dat uit deze 
vrouw geboren wordt in Op.12:5.  

'En zij baarde een Zoon, een mannelijke zoon, die alle heidenvolken zal 
hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en 
naar Zijn troon'. 

Precies zoals van Jezus gesproken wordt in Op.19:15 'En uit zijn mond 
komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf 
zal hen hoeden met een ijzeren staf..' en in Ps.2:9 'Gij zult hen 
verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.' 

Kan dit zijn wat geboren wordt:  'Jezus-in-ons'....... in volwassenheid.... in 
overwinnaarschap..... het ware leven in de Geest? 
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'Niet meer mijn ik, maar Jezus in mij', zoals we in Galaten2:20 kunnen 
lezen: 'Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij.'  

Het nieuwe leven in zijn overwinningskracht… 

Zou de vrouw hiervan zwanger zijn....? En zij schreeuwt in haar weeën, en 
in haar pijn om te baren. Blijkbaar verloopt de (open) baring van de vrucht 
van de Geest niet zonder slag of stoot. 

Geen wonder dat de vijand hier bovenop zit en dat de baring van deze 
vrucht met veel kwellende moeite gepaard gaat. Want het openbaar 
worden van de zonen Gods vormt een omslagpunt voor hem en voor heel 
het wereldgebeuren: de volheid der tijden komt … 
 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Vader, dat U ons wilt leren dat er nog veel méér op ons ligt te 

wachten, dat er overwinnaarschap klaar ligt voor ons om in geboren te 
worden. We bidden dat U ons daar meer begrip over geeft en meer 
verlangen naar geeft. 

* Bewerk in ons het overwinnaarschap, dit zoonschap in de Geest, deze 
'maat van de wasdom der volheid van Christus'. Het lijkt een 
ongrijpbaar geheim, maar U kunt het open-baren in ons.....  

* Dank U duizendmaal dat we ons, nu het zo donker om ons heen wordt, 
mogen richten op onze eeuwige toekomst! Dat die toekomst helderder 
en duidelijker mag worden. We bidden dat Uw hele Kerk zal groeien in 
passie voor dit prachtige vooruitzicht. Dat we met elkaar spreken, 
zoeken, bidden, preken hierover....  

* We bidden voor het herontdekken van Uw Woord.... ook komend 
weekend. We zegenen alle diensten en preken en aanbidding en 
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contacten. Bouw Uw Kerk Heer, zoals U het bedoeld heeft! 

Deel 28 
Openb. 12 

Het mannelijke kind 

Vorige keer zagen we dat op het moment dat de Ark zichtbaar wordt in de 
hemel - de heerlijkheid en de kracht van onze God - precies op het 
moment dat Christus het Koningschap óppakt!  

Op dát moment wordt óók in de hemel een gróót teken zichtbaar: een 
práchtige vrouw, vol licht, gekroond met 12 sterren, maar ...... ze is in 
ernstige barensnood. 

De vrouw schreeuwt en zucht in haar pijnlijke barensweeën..... en terwijl 
ze aan het baren is staat daar vóór haar een Grote Rode Draak..... schrik o 
schrik, óók al een groot teken..... met wel zeven koppen en tien 
hoorns....... en rood van ziedende woede staat hij klaar om haar kind 
zodra ze dat gebaard heeft, af te pakken en te verslinden!! Wat een 
spannend tafereel. Aarde en hemel houden de adem in...... 

In die druk komt toch ten lange leste de baring. Ze baart een 'mannelijke 
zoon', die 'die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede'.  

Zou de draak hem te pakken krijgen??? Nee, gelukkig...... 'haar kind werd 
weggerukt tot God en Zijn troon'. Poeh, nét op tijd....... wat een spannend 
geschiedenis!  

Inmiddels heb ik begrepen dat de planetenconjunctie in de tijd van Jezus' 
geboorte precies dít beeld gaf! Dat was zó bijzonder dat de wijzen in 
Babylon, waarschijnlijk nog van Joodse komaf en onderwezen door de 
school van Daniel, naar Israel reisden om de Koning te aanbidden.  
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Dus natuurlijk doet de beschrijving van deze zoon het eerst aan Jezus 
denken. Maar het is de vraag of daar alles mee gezegd is. Waarom zou dat 
dan op dit moment getoond worden..... 

Dat deze grote beelden op DIT moment aan de hemel zichtbaar worden 
laat denk ik iets zien van de GROTE OORLOG die gedurende de hele 
wereldgeschiedenis gewoed heeft. En die zich NU in een beslissende fase 
bevindt. Dat valt denk ik ook af te leiden uit het feit dat Jezus in Op.11:17 
Zijn grote macht heeft opgenomen. 

De oeroude strijd van Gods oer-mens, Eva, Gods schepping, Israel in 
eerdere dagen, de Bruid..... de Vrouw die Jezus gekocht heeft met Zijn 
eigen Bloed uit alle volken, stammen, tongen en naties (Op.5:9,10) tegen 
wie de draak vanaf het begin gestreden heeft, jaloers als hij is op Gods 
mensheid....... hij wil haar bezitten, haar inpikken en de zijne maken..........  

En jawel hoor..... er breekt oorlog uit in de hemel!  

Er verandert iets.... met het kind dat geboren is en de hemel is 
binnengekomen verandert er iets in de hemel..... 

De atmosfeer wordt grimmiger... de oorlog wordt heviger..... Michael 
voert oorlog tegen de draak.... de draak strijdt uit volle macht..... maar er 
is overmacht.....  de draak kán geen standhouden.....  

En eindelijk....eindelijk is de strijd beslecht.......  hij wordt uit de hemel 
geknikkerd..... die grote draak, die aloude slang, die satan, die duivel, die 
aanklager.... alles wordt zichtbaar aan hem... al zijn meedogenloze 
identiteiten, niets meer te verhullen... en al zijn geheime missies: zijn 
verleidingen en misleidingen, zijn voortdurende aanklachten op de 
heiligen......... gevallen, gevallen is die grote draak.... uit de hemelse 
gewesten gegooid. gekelderd op de aarde... nog maar in één dimensie kan 
hij zich bewegen, slechts in de natuurlijke wereld.... waar hij helemaal 
zichtbaar móet zijn...... hij kan zich niet meer verstoppen in het 
onderaardse, het occulte wordt openlijk..... 
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Bijzonder dat er dan achteraan staat van de heiligen '...en zij hebben hem 
overwonnen.....'. 

Zou het dan zo kunnen zijn dat de overwinnende heiligen Michael hebben 
geholpen in zijn strijd in de hemelse gewesten? Dat die zoon híer staat 
voor Jezus-volwassen geworden-in-ons...... zodat we gegroeid zijn in 'de 
maat van de wasdom der volheid van Christus', en daarin mee kunnen 
vechten als heiligen in de hemelse gewesten om de satan van zijn plaats 
te stoten? 

Zoals we pas lazen in Dan.12:1 'Te dien dage zal Michael opstaan, de grote 
vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat..' Hier strijden Michael en de 
heiligen samen, netzo als het het geval lijkt te zijn in Op.12.  

Vorige week haalden we Op.2:26 al aan: 'En wie overwint en mijn werken 
tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en 
hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij 
verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.' Precies zoals het 
van Jezus gezegd wordt in Op.19 en Ps.2. 

Als het dit echt betekent, blijkt ons een veel grotere taak toebedeeld te 
zijn door God dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden!!  

Ten tweede maakt het het uiterst belangrijk dat wij werkelijk zicht krijgen 
op dat overwinnaarschap. Wat betekent het dat Jezus meer en meer 
groeit in ons, dat we groeien in 'de maat van de wasdom der volheid van 
Christus'. Zonder Christus zullen we weinig in te brengen hebben in de 
hemelse gewesten.  

En tegen wie vechten we? Ken je vijand! We vechten tegen de misleider 
'die de gehele wereld verleidt', en 'de aanklager van onze broeders die 
hen dag en nacht voor God aanklaagt'....  dus tegen mísleiding, tegen 
vérleiding, tegen aanklacht.....  reuze belangrijk te weten, zodat we maar 
niet lukraak in de lucht vechten.  
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Als misleiding en aanklacht de kern van de strijd is, betekent het dus dat 
de ware oorlog in feite om waarheid gaat. 

Trouw aan de waarheid is dus essentieel om te vechten en te overwinnen.  

POERIM 

Laten we ook eens kijken naar Poerim, het feest van Esther en Mordechai. 
Het feest dat het complot tegen Gods volk (Gods waarheid) doorzien én 
overwonnen werd. 

Hoe ontstond die strijd? De eerzuchtige Haman eiste de onderdanigheid 
van álle mensen. Mordechai knielde niet voor hem. hij boog alleen voor 
de God des hemels Die de waarheid is.  

Blijven staan in de waarheid maakt je vanzelf tot een pijl waarop de 
leugen stuk loopt. De leugen kan alleen maar reageren door óf bekering 
óf boosheid. Die laatste reactie koos Haman. Hij verzon een immens 
complot, tegen één man was niet genoeg, er moest een héél volk 
uitgeroeid worden. Wat een arrogantie! 

Maar de pijl die bleef staan voor de waarheid werd tot een paal waaraan 
de leugen gespietst werd. 

Dit is overwinnaarschap. 

Ook wij bevinden ons in deze oorlog, die geheel draait om misleiding en 
waarheid! Waarheid hoef je niet te verdedigen, die verdedigt zichzelf. 
Daar moet je gewoon in blijven staan.   

 
 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat Uw Woord ons inzicht geeft in waar het leven om 

gaat. Dat Uw Woord ons brengt in Uw werkelijkheid en in Uw 
waarheid. Elke dag ontvangen we zulke grote schatten door samen te 
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duiken in uw Woord, we danken U daar intens voor! 

* Dank U dat U ons in deze rare tijd niet 'als wezen' achter laat, zonder 
informatie en zonder begrip van wat er gebeurt. Dank U dat U alles 
hebt beschreven in Uw Woord. 

* Dank U dat we dingen uit Openbaring mogen herkennen in de huidige 
tijd.... 

* We bidden dat U ons nog meer duidelijk maakt hoe we mogen groeien 
tot overwinnaars. Leid ons ieder in ons groei- en zoekproces. 

* Leer ons misleidingen te doorzien en gewillig te zijn om ons te laten 
corrigeren door de waarheid van Uw Woord.  

* Leer ons wat het betekent: 
 Om te overwinnen door het Bloed van het Lam 
 Om te overwinnen door het woord van ons getuigenis 
 Om te overwinnen door ons leven niet lief te hebben in de dood. 

* Bewerk in ons, en in Uw hele Bruid in Nederland, de gewilligheid om 
het lijden niet uit de weg te gaan. Dat we beseffen dat het een eer en 
een vreugde is om voor U te lijden. 

* We bidden om liefde voor de waarheid in Nederland, in mensen, in 
groepen, in kerken, in besturen, in werkkringen, in regering.... dat we  
de waarheid najagen .....en dan uiteindelijk bij U uitkomen! 

* We bidden bevestiging, bekrachtiging, bescherming voor ieder die 
opstaat voor waarheid.  

Waarheid hoef je niet te verdedigen, die verdedigt zichzelf. Daar moet je 
gewoon in blijven staan.   
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Deel 29 
Openb. 12 

De vrouw in de woestijn 

Nog eens willen we ons verdiepen in dit grote beeld dat aan de hemel 
zichtbaar wordt: een VROUW, die in barensnood is........ Tegenover haar 
staat een woedende, vuurrode DRAAK.... klaar om, zodra haar kind 
geboren is, dit te verslinden......  

De baring is niet tegen te houden..... en onder grote druk baart de Vrouw 
een zoon...... een prachtig kind......... gelukkig komt God onmiddellijk te 
hulp..... het kind wordt meteen meegevoerd naar de hemelse gewesten, 
naar God en Zijn Troon. 

De moeder en het kind zijn nu gescheiden. 

Als het kind staat voor de overwinnaars, of het overwinnaarschap, dan is 
de moeder degene die de overwinnaars voortbrengt. Zou dat de Ecclesia 
van alle tijden zijn? 

Wat gaat er nu met háár gebeuren? Zij staat nog steeds oog in oog met de 
draak.  

Maar nog eens komt God haar te hulp. Ze ziet kans om te ontkomen aan 
de grip van de draak en vlucht naar de woestijn. Daar onderhoudt God 
haar. 

Deze uitkomst wordt tweemaal beschreven in Op.12. 

Nadat de draak even later uit de hemel is gesmeten en zich bewust is 
geworden dat hij alleen nog op de aarde macht heeft, achtervolgt hij haar 
opnieuw, nu met nóg meer haat en verbetenheid.  

Gelukkig geeft God haar 'de twee vleugels van de Grote Arend' om steeds 
weer naar die veilige plek in de woestijn te vliegen, 'naar haar plaats, waar 
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zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd, en tijden 
en een halve tijd'. (vs14).  

Zelfs de waterstroom die de slang uit zijn bek haar achterna spuugt, kan 
haar niet bereiken, omdat God de aarde gebiedt haar te hulp te komen.  

In de woestijn wordt de vrouw onderhouden door God Zelf.  

God geeft manna. Vergeleken met honger is dat prima, maar vergeleken 
met de 'vleespotten van Egypte' is dat 'armoe troef'. Niet zo lekker voor je 
'vlees' dus, die woestijn!  

Het woordje 'gevoed' betekent ook 'opgevoed'. God voedt haar op. Net 
zoals Hij Israel opvoedde in de woestijn.  

Net zoals iedere geloofsheld zijn eigen tijd door de woestijn heeft 
meegemaakt. Abraham, Mozes, Israel, David, Jezus, Johannes de Doper, 
Paulus.... 

In de woestijn vormt God ons. Komen de afgoden eruit. Ook al zijn we uit 
Egypte gekomen, Egypte moet ook nog uit óns! 

De woestijn is de plek van beproeving, van reiniging, van loutering. Er is 
geen afleiding, geen winkels, geen wifi, geen plaats voor 
compromissen..... het is alles of niks. 

Daar is wél de ontmoeting op de Berg, het drinken uit de geestelijke Rots, 
het zien van de heerlijkheid van God....  

Het is de sterfplek voor je vlees - maar de geboorteplek van 
wholeheartedness, van een brandend hart, van geestelijke volwassenheid 
- van overwinnaarschap!  

Hooglied 8:5 'Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar 
geliefde?' 

Hos. 2: 14 'Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, 
en spreken tot haar hart. 
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15 Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot 
een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, 
als ten dage toen zij trok uit Egypte.  

16 En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij 
Mij noemen zult: mijn mán! En niet meer: mijn Baäl.  

17 Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hún naam zal 
niet meer genoemd worden..... 

19 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven 
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;  

20 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kénnen.' 

Wat een práchtige en diepe transformatie vindt er plaats in de woestijn!  

Hier worden de volgende overwinnaars geboren - ieder die volwassen is 
geworden in het leunen op Hem, in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid: 
de overigen van haar nageslacht, zij die Gods geboden onderhouden en 
het getuigenis van Jezus hebben.  
 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U bezig bent om Uw Ecclesia te reinigen en te 

louteren. En ookal gaat dat door de woestijn van moeite, vervolging of 
armoede heen, Heer, U bewerkt een transformatie in ons! Ga Uw gang 
Heer, we geven ons over aan Uw vormingsproces! 

* We bidden om meer openbaring over Uw Woord en Uw bedoelingen 
met ons, zodat we groeien in het begrijpen waarin U ons wilt vormen. 

* We bidden voor het ontstaan van een nieuw soort Kerk in ons land, 
naar Úw idee....... een nieuw verbonden zijn, een nieuw soort 
samenwerken, waarin we allemaal kleine en gewaardeerde radertjes 
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zijn van een prachtig geolied mechanisme. 

* We danken U dat Uw Lichaam op aarde haar hoogtepunt in 
volwassenheid zal bereiken in deze eindtijd - U hebt aan Uw Zoon een 
prachtige, stralende Bruid beloofd. En omdat U Zelf het 
vormingsproces overziet en leidt, zal dat U lukken! Dank voor Uw 
enorme toewijding aan ons, Uw mensheid!  

* We bidden voor ons land..... waai met Uw Geest en gebruik alle 
omstandigheden om Uw doel te bereiken met ieder mens! 
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Deel 30 
Openb. 13 

De tijd van het beest 

We zagen in Op.12 dat de grote draak, de satan, uit de hemel werd 
gegooid en in grote grimmigheid op aarde de vrouw en haar nageslacht 
vervolgt, allen 'die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus 
hebben'. 

Hieraan herken je dus de heiligen - dat ze de geboden van God bewaren 
en het getuigenis van Jezus hebben. Kan dat ook van óns gezegd worden? 
Goede check! 

Dan komt uit de zee - de mensenmassa van de volkeren - een groot beest 
omhoog..... het heeft zeven koppen en tien horens met kronen erop.  

Voordat we verdergaan eerst iets over het tijdspad van de eindtijd.  

We kunnen Openbaring lezen alsof alles in de volgorde gebeurt waarop 
het beschreven is. Maar er zijn ook meer mogelijkheden. Die 
mogelijkheden zijn goed om te onderzoeken om een zo breed mogelijk 
denken te ontwikkelen.... om niet te star te zijn in ons denken van 'zo 
moet het en zo zal het zijn', waardoor we het gevaar lopen de tekenen 
van de tijd te missen en de tijd niet goed te kunnen duiden. Jezus zei: 'Ik 
zeg jullie deze dingen opdat jullie ze zullen herkennen!' HERKENNEN! 
(Bijv.Joh.14:29) 

Willen wij onze handtekening zetten onder Góds Plan? En dus niet dat Hij 
Zijn handtekening zet onder óns plan, onder ónze theologie. God gaat Zijn 
Plan niet vervullen naar ónze theologie. Dus laten we open zijn, en alle 
theologieën en overtuigingen op open hand houden. Ik ook de mijne. 
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Ik vraag me af of het zo zou kunnen zijn dat Op.13, de openbaarwording 
van het systeem van het beest, ofwel de misleiding van het beest, in feite 
al samenvalt met Op.6, de opening van de zegels.  

Bij de opening van het eerste zegel verschijnt een wit paard, met een 
ruiter die een boog heeft (geen pijl of zwaard) en een kroon op zijn hoofd. 
Hij trekt uit 'overwinnende om te overwinnen'.  

Dat geeft de indruk dat hij de hele wereld overtrekt en overwint, zonder 
pijl, dus zonder bloedvergieten.    

De kleur wit zou erop kunnen slaan dat hij de aard heeft van de engel des 
lichts. Dan zou dat dus heel goed de misleider kunnen zijn, die zonder 
bloedvergieten de hele wereld in de ban van zijn leugen brengt. De 
corona op zijn hoofd. (Of is dat een toevalligheidje?) 

Zou deze misleider die het paard berijdt het systeem van het beest 
kunnen zijn? Dat het in Op.13 nog eens uitgelegd wordt, nu met meer 
details voor meer herkenning? 

Uiteindelijk zal er uit dat beest een antichrist tevoorschijn komen en/of 
iemand als een 'valse profeet', maar die kunnen zich alleen maar voluit 
manifesteren als de wereld al naar hun hand gezet is. Voordat de 
antichrist zich kan openbaren moet zijn systeem zijn geïnstalleerd. 

In Op.10:7 worden de twee getuigen ook door 'het beest, dat uit de 
afgrond opkomt' gedood. En dat terwijl we Op.13 nog niet gehad hebben. 
Dus ik krijg de indruk dat dat beestsysteem de grote manifestatie van de 
tegenstander is in de eindtijd, en dat zich dat al in een vroeg stadium in 
Openbaring gevestigd heeft.  

En uiteindelijk zal het een lichamelijke manifestatie krijgen. Zoals Jezus 
vlees en bloed werd, zal satan ook vlees en bloed worden. Hij zal werkelijk 
in zijn volle kracht en slechtheid zichtbaar worden.  
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Ik vraag me af of we nu niet in leven in de tijd dat dat systeem zich aan 
het settelen is. 

Dat in deze tijd, nu de NWO zijn agenda aan het uitrollen is, het 
beestsysteem in opstelling wordt gebracht. Dat de coronacrisis precies 
dáárvoor dient, om de mensheid door angst en ziekte in een soort 
misleidende trance of hypnose te brengen om ondertussen ongestoord 
hun waardensysteem - The Great Reset - in te kunnen voeren.  

De waarden die bij dit systeem horen, passen dus bij dat beest dat 
opkomt uit de zee.  Het zijn kenmerken, of merktekens van dat beest. 
Laten we volgende week dieper ingaan op deze waarden vanuit Op.13. 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U Uw Plan met de aarde aan het uitwerken bent. 

Maak ons daar meer en meer bewust van Heer, dat we niet zomaar in 
het wilde weg leven, maar dat U ergens naar toe werkt! Dat U vanaf 
het begin het einde beschreef, en dat alles uitkomt wat U hebt gezegd. 
Geen woord van wat U zei gaat verloren. 

* Heer, U vraagt ons in te stemmen met Uw Plan. Dat is niet gemakkelijk 
als het er heftig uitziet. Help ons om innerlijk 'ja' te zeggen tegen deze 
tijd waarin we leven. 

* Dank U dat Uw Plan ons tegelijkertijd een geweldig uitzicht geeft.... Uw 
Komst.... onze priesterrol om met U mee te bewegen..... ons Bruid-
zijn.... een grote oogst die binnen gaat komen... train ons om ons elke 
dag te voeden met Uw Plan en Uw Woord.  

* Help ons om Uw Woord te lezen en serieus te nemen. Dat Uw Woord 
ons leven wordt, Heer. Want we leven niet van brood alleen, maar van 
elk woord dat uit Úw Mond uitgaat! 
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* Bewerk in ons land een aardverschuiving naar waarheid en recht! 

* Maak ons land WAKKER voor U en voor de schrijnende werkelijkheid, 
en vul ons met Uw Heilige Geest! 
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Deel 31 
Openb. 13 

Eerste kenmerk van het beest-systeem 

Nadat in Op. 12 de strijd in de hemel is uitgevochten en de duivel naar 
beneden is geworpen op de aarde, is hij er zich ten volle van bewust dat 
hij weinig tijd heeft. In grote grimmigheid gaat hij rond als een brullende 
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. (1Petr.5:8, Op.12:12) 

Hij misleidt en betovert de regeringen van alle landen en volken om met 
hen samen te zweren tegen de God der goden! 

Ps.2:1 zegt: 'Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? 
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers 
spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden 
verscheuren en hun touwen van ons werpen!' 

Als een levensgroot monster komt deze samenzwering, die op alle levens- 
en scheppingsgebieden betrekking heeft, naar boven op aarde. Het beest-
systeem wordt zichtbaar. Straks zal het uitlopen op een tirannie met een 
leider die herkenbaar zal zijn als de antichrist of/en de valse profeet. Maar 
eerst moet de aarde daarvoor klaar worden gemaakt door een 
allesomvattende wereldwijde RESET van waarden en doelen.  

Om die RESET te kunnen bewerken moet de hele aarde onder de kracht 
van misleiding gebracht worden; onder een betovering of een soort van 
hersenspoeling, die als een deken werkt - zodat de mensheid niet merkt 
dat ze voorgelogen en bedrogen wordt. Dán zal ze moeiteloos slikken wat 
het beest-systeem hen door de strot wil duwen.  

Als we Op.13 lezen zien we al snel waar we dat beest-systeem aan kunnen 
herkennen. We bespreken nu één kenmerk, volgende week nog een paar. 

GODSLASTERING 
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vs.2 '..... en op zijn koppen namen van godslastering.' 

vs.5 'En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en 
godslasteringen spreekt..' 

vs.6 'En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn 
naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen.' 

Op.17:3 'En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol 
was van godslasterlijke namen,..' 

Het beestsysteem spreekt recht tegen God in.  

Tegen Gods bestaan in! Gods bestaan moet verbannen, uit het 
onderwijssysteem, uit de boeken, uit de Tweede Kamer, uit de wetten.... 
God moet weggemoffeld.... Zijn bestaan ONTKEND! 

Tegen Gods schepping in. God mag niet Schepper zijn, nee, er moet 
evolutie gepredikt worden. Ieder moet de evolutie geloven, en zo niet, 
dan word je aan de schandpaal genageld. 

Tegen alle mooie, pure en rechtvaardige waarden van Gods Koninkrijk in. 
Hij veracht die en werpt die omver in zijn woorden en daden.  

Tegen het gezin in, tegen het huwelijk in, tegen Gods leefregels in, tegen 
vrijheid in, tegen eerlijkheid in, tegen rechtvaardigheid in.... 

Ook spreekt hij lasterlijk tegen 'Gods tent en zij die de hemel bewonen'. 
Hij maakt met zijn woorden dus ieder die bij God hoort belachelijk.  

Zijn godslasterlijke woorden dreunen als het ware door de hele 
schepping, over de hele aarde - net zoals Goliaths woorden het hele leger 
van Israël in Davids tijd terroriseerden. Elke ochtend en avond riep Goliath 
zijn godslasterlijke woorden als een toverspreuk uit... en het leger van 
Saul kromp ineen, elke keer dieper en dieper in onderwerping aan deze 
woorden.  
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Woorden hebben kracht. Woorden uit de hel hebben helse kracht. Ze 
brengen 'de hel op aarde', 

Het beest is vol van zichzelf, spreekt gróót over zichzelf, en vernederend 
over God.  

Hij spreekt dus leugen. Zijn spreken is vol van bedrog. Hij misleidt met zijn 
mooie praatjes de héle wereldbevolking.  

Hij is vol bedriegerij.  

Op.13:14 'En het verleidt hen, die op de aarde wonen...' 

Op.12:9 '...de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de 
gehele wereld verleidt' 

Op.18:23 '...want door uw toverij werden alle volken verleid;' 

Op.19:20 'En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die 
de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hén verleidde, die 
het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld 
aanbaden;' 

Aan elke wereldbewoner de keus wie we GELOVEN!! 

Het is ónze keus of we ons laten misleiden of niet. 

Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Dat doet God niet voor ons. 

We moeten goed beseffen dat er maar twee rijken zijn: die van God en 
die van Gods tegenstander. 

Meer geestelijke rijken zijn er niet. Er is niet zoiets als 'neutraal'. Je bent óf 
voor God, óf tegen God. Een tussenin is er niet. (Wel geeft God TIJD om 
tot een keuze te kunnen komen) 

Tegenover dit alles willen we ons herinneren de bijzondere plek die God 
heeft voorbereid voor de Vrouw in de woestijn..... de plek aan Zijn 
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hart...... de plek waar zij veilig is...... waar ze gevoed én opgevoed wordt 
......en klaargemaakt wordt voor de Bruiloft van het Lam!  

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U ons heeft laten weten wat we kunnen verwachten 

in het einde van de tijd. 
 
* Dank U Heer dat U een groots plan uitwerkt en dat wij daar deel van 

uit mogen maken. Help ons Uw plan scherper en scherper te zien, en 
ons aan U over te geven. 

 
* Help ons ons kruis op ons te nemen en ons vormingsproces zeer hoog 

te achten. Dank U dat U zo enorm toegewijd bent aan hen die U 
toegewijd zijn.  

 
* Waai met Uw Geest en maak Uw Kerk wakker voor de werkelijkheid 

van deze tijd. 
 
* Stort Uw Geest van genade en smeekbede uit over ons volk..... een 

ware zoektocht naar de enige ware God, de God van de waarheid.  
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Deel 32 
Openb. 13 

De grote macht van het beest-systeem 

Twee delen geleden bespraken we het eerste beest dat omhoog komt 
over de aarde. Natuurlijk staat dat beest voor de antichrist, een persóón 
in wie de satan zich ten volle zal manifesteren.  

We zagen immers ook in Op.12:9 dat satan uit de hemel gegooid was en 
dat hij in grote grimmigheid rondtrekt op aarde, wetende dat zijn tijd kort 
is. Uiteindelijk zal hij 'vlees worden'. Maar voordat dit gebeurt zal eerst 
zijn beest-systeem enorme invloed winnen op aarde.  

Het eerste kenmerk van dat systeem is Godslasterlijkheid. Het hele 
systeem hekelt en beledigt God, en Gods prachtige eervolle waarden van 
waarheid, liefde en gerechtigheid! Alles wat heilig voor God is wordt door 
dit systeem vertrapt en vernederd. Ook allen die opkomen voor Gods 
waarheid worden vertrapt en veracht.  

Laten we erop bedacht zijn om - wanneer dit gebeurt - dit scherp  te 
onderscheiden en ten allen tijde het slechte 'slecht' te durven noemen en 
het goede 'goed'.    

Maar er valt meer over dat beest te zeggen. 

Op.13:2 zegt: 'De draak gaf het beest zijn kracht en gezag, HEEL ZIJN 
GROTE MACHT.' 

Het krijgt véél grote macht - direct van de draak! 

In Op.13:3 wordt dit nog eens aangedikt: 

'De hele wereld liep vol verbazing achter het beest aan. Alle mensen 
vielen op de knieën en VEREERDEN DE DRAAK, omdat HIJ HET BEEST ZO'N 
GROTE MACHT HAD GEGEVEN.' 
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Het beest-systeem ontvangt zijn grote, grote macht dus direct van de 
DRAAK.  

In Joh.10:10 zegt Jezus dat de dief is gekomen om te stelen, te verdelgen 
en te slachten.  

Het is dus een macht ten kwade, die leidt tot slavernij, controle en dood.  

We zien dat vandaag de dag - wereldwijd - razendsnel tot stand komen. 

Het beest-systeem neemt elke vorm van vrijheid weg, zelfs de vrijheid in 
ons denken, in ons geloven, en in ons spreken. We zijn niet meer vrij om 
te kunnen kiezen waar we naar toe gaan, met hoe velen we samenkomen, 
of we zingen en aanbidden. Zelfs in ons eigen huis is die vrijheid er niet 
meer. Of je naar een restaurant of bioscoop wilt gaan, en zo ja met wie..... 
of naar een winkel .... of op vakantie...... of hoe laat je thuis wilt komen s 
avonds. 

Je moet dus wel heel sterke overtuigingen hebben wil je hiertegen 
bestand zijn. Deze overtuigingen moeten gebaseerd zijn op de feiten van 
het Woord van God, want alleen dat is het vaste fundament waarop God 
Zijn Huis bouwt. Al het andere is drijfzand. 

Zelfs kerken worden aan die slavernij onderworpen. 

Elke kerk die niet buigt wordt bespot en belachelijk gemaakt in de media. 
Dat zie je nu al beginnen te gebeuren. 

Maar..... verschillende kerken hebben zich al VRIJWILLIG gebogen voor 
deze manipulatie. En hun voorgangers vertellen de kerkgangers dat de 
regering vooral het beste met hen voor heeft.  

Zijn ze dan in feite niet al meegegaan met dat eerste beest?  

Hoe kan het dat kerken met het beest-systeem meegaan zonder dat ze 
dat doorhebben? 

Omdat het tweede beest eruit ziet als het Lam!  
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Als we goed kijken hoe het échte LAM VAN GOD er uitziet...... als we 
groeien in INTIMITEIT met het LAM, zullen we herkennen dat de manier 
waarop het beest komt, niet is zoals het Lam van God komt.  

We zullen het ware Lam van God moeten kennen, en Hem toebehoren, 
om buiten dit systeem te blijven vallen.  

De macht van het beest-systeem zal op een gegeven moment zeer groot 
geworden, omdat het politieke systeem van het eerste beest, samengaat 
met de macht van het religieuze systeem van het tweede beest. Die twee 
samen vertegenwoordigen GROTE MACHT!  

Alle aspecten van ons mens-zijn komen dan onder één en dezelfde 
onderdrukkende macht!  

Ook wereldwijd zien we dat tot stand komen.  

In September 2020 is het Abraham Akkoord tot stand gekomen, een 
wereldwijd pact voor Eén Wereld Religie die helemaal in lijn is met de 
Great Reset.  

Religieus Rooms Katholicisme, Islam, Judaïsme in dienst van het beest. 
Laten we letten op verdere ontwikkelingen. 

En ondertussen zingen wij ons liefdeslied voor Jezus! 

Ook al wordt Zijn Naam niet op prijs gesteld om ons heen. 

Hand.4:16-21  

'....en zij zeiden: Wat moeten wij met deze mensen beginnen? ..... maar 
om te voorkomen, dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat 
ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van 
DEZE NAAM.  

En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet 
meer te spreken over of te leren op gezag van de NAAM VAN JEZUS.  
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Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of 
het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven;  

want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord 
hebben.  

Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm 
konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk; want allen 
verheerlijkten God om hetgeen er geschied was;' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U te midden van het zichtbaar worden van het beest-

systeem een volk opricht dat niet zwijgt over Uw Naam! 
 
* Dank U Heer, dat U ons opvoedt en opleidt om U trouw te zijn tot het 

einde! 
 
* We bidden dat U vele moedigen en getrouwen vindt onder ons volk! 
 
* We bidden voor de getrouwen in de regering, in de Kamer, in de 

media, onder de politie, onder de wetenschappers..... op alle plekken 
in gezin en maatschappij... bekrachtig en versterk in Uw Naam en in 
Uw waarheid! 

 
* We bidden dat het leugenbolwerk zal vallen in ons land! 
 
* We bidden voor toename van gebed en aanbidding overal in ons land! 
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Deel 33 
Openb. 13 

Kan het beest zelfs gelovigen misleiden? 

We zijn bezig te ontdekken wat de kenmerken zijn van het beest-
systeeem dat over de aarde zichtbaar wordt in Op.13. En dat komt best 
wel heel dichtbij want naar onze overtuiging leven we in de tijd dat dit 
systeem zich aan het openbaren is. Dus het heeft heel erg te maken met 
vandaag-de-dag. 

Natuurlijk mag je daar ook heel anders over denken. Misschien kun je 
evengoed onze woorden overwegen. Je conclusie is vanzelfsprekend 
helemaal aan jou.  

Dit brengt ons bij een Bijbelse waarheid die in de loop van deze crisis 
steeds sterker naar ons toe kwam. 

2Thess.2:10 '...omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 
waardoor zij hadden kunnen behouden worden.  

Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 
geloven....' 

Hier staat dat ieder mens alleen maar behouden kan worden door zich te 
onderwerpen aan Góds waarheid..... want onze Schepper God is de enige 
echte blijvende werkelijkheid.  

De wereldmachten der duisternis spiegelen ons een ándere werkelijkheid 
voor en willen ons doen geloven dat dat écht is!  

Maar God is Degene die de aarde heeft geschapen en alles bepaalt, wát 
wereldmachten je ook willen laten geloven. 

Hier gaat de hele geestelijke strijd om, om in de ware werkelijkheid te 
leven, geloven, denken - om waarheid en leugen - ook in deze eindtijd! 
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Om die werkelijkheid te vinden is LIEFDE VOOR DE WAARHEID nodig. 
Passie om steeds maar weer eerlijk te zoeken wát van wat-we-denken-en-
vinden wáár is, en wat niet. IJver die ons voortdurend doet zoeken naar 
Gods waarheid en gerechtigheid. Bereidheid om steeds weer ons eigen 
denken ondergeschikt te maken aan Gods Woord.  

Als die liefde en passie voor waarheid NIET in ons is, kunnen we zómaar 
misleid worden door EEN DWALING DIE MAAKT DAT WE DE LEUGEN 
GELOVEN! 

Ik ben er  zelf weer zo van doordrongen geraakt hóe heftig dit is. Ik durf er 
nauwelijks over te schrijven. En tegelijkertijd móeten we dit onder ogen 
durven zien. Ook ik voor mijzelf. 

En het blijkt alles te maken te hebben met het beest-systeem en met de 
tijd van nu. 

We zagen vorige keer dat het beest-systeem zich kenmerkt door 
Godslastering, misleiding, en 'grote macht'.  

Hem is gegeven GROTE MACHT! 

Ook zagen we al dat die GROTE MACHT mede tot stand komt door het 
samenwerken van de twee beesten. 

Op.13:11 'En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had 
twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.  

12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En 
het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest 
zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.  

... 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die 
hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. ' 

Nog eens vs.12: Het tweede beest .... 'BEWERKT DAT DE AARDE EN ZIJ DIE 
DAAROP WONEN HET EERSTE BEEST ZULLEN AANBIDDEN.' 
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Dit tweede beest, dat eruit ziet als het Lam, maar spreekt als de Draak, 
bewerkt dus een soort misleiding dat mensen zonder dat ze het in de 
gaten hebben het eerste beest gaan aanbidden. Het tweede beest 
misleidt zo dat de macht van het eerste beest vergroot wordt. 

Omdat het tweede beest eruit ziet als het Lam, zullen er dus mensen zijn 
die dénken dat het Jezus is. Dat beest heeft dus o.a. te te maken met wat 
we geloven, denken, prediken en kerk-zijn met elkaar.   

Dus het kerkelijk systeem kan bewerken dat we (zonder dat we het in de 
gaten hebben) het eerste beest gaan aanbidden!!  

Is dat echt mogelijk? 

Vorige keer schreven we hier ook al over, maar afgelopen week bleef dit 
maar terugkomen ...  alsof de Heilige Geest dit steeds maar onder onze 
aandacht bleef brengen. Alsof Hij ons allen de ogen wil openen voor dit 
gevaar. Voor ons als schrijvers evenveel als voor wie dit leest.  

Dus het 'kerksysteem' (expres breed en onpersoonlijk gesteld) kan 
gelovigen ongemerkt misleiden om het béést te aanbidden!  

Kan zoiets nu werkelijk gebeuren?  

Gebeurt dat nú? 

Het doet mij beseffen  

- Dat álle Bijbelboeken in het hele NT waarschuwen voor dwaalleren, 
valse leringen, ... 

- Dat Jezus álle 7 gemeenten in Op.2+3 oproept tot zuiverheid en het 
wegdoen van valse leringen; 

- Jezus tegen Tyatira zegt in Op.2:20 'Maar Ik heb tegen u, dat gij de 
vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een PROFETES is, en zij leert en 
VERLEIDT MIJN KNECHTEN.....' 
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- '...in hun mond is geen leugen gevonden,' staat er over degenen die met 
Jezus op de berg Sion staan. 

- 'Ieder, die de leugen liefheeft en doet' zal NIET binnen kunnen komen in 
het Nieuwe Jeruzalem, Op.22:14,15  

- God roept ons úit Babylon, Op.18:4: 'Gaat uit Babylon, mijn volk, opdat 
gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar 
plagen'. 

Het doet mij beseffen dat misleiding véél dichterbij is en meer op de loer 
ligt dan wij denken. 

Een voorbeeld uit de coronacrisis:  

Iemand schreef hoe hij met God gesproken had over het wel/niet nemen 
van het coronavaccin. God had hem laten weten dat hij dat gerust kon 
nemen. 

Maar....  

- er is gewerkt met cellen van geaborteerde foetussen in het vaccin! 

- het vaccin werd al grootschalig uitgerold, hoewel nog in experimentele 
fase 

- goedbeschouwd blijkt het wetenschappelijk niet mogelijk om een 
werkend vaccin te maken tegen een snel muterend RNA-virus. Daarom 
moet je steeds weer een nieuw vaccin. 

- het vaccin muteert ons DNA! En dat is precies het doel van de Nieuwe 
wereld Orde, die de mensheid wil transhumaniseren, en daardoor 
controleerbaar en bestuurbaar wil maken. 

- De drang en dwang waarmee we onder druk werden (worden?) gezet 
om het vaccin te nemen kán nooit van God zijn; 
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- de buitensluiting die volgt op het niet-nemen van het vaccin is grimmig 
en buiten elke redelijkheid, en doet meer denken aan het merkteken van 
het beest dan aan een gezonde oplossing voor een ziekte.  

De géést achter deze injectie is geheel in strijd met de Geest van Gods 
Koninkrijk. 

Kan het dan mogelijk zijn dat onze God, de God van Jezus Christus, kán 
zeggen dat dit vaccin goed is? 

Dan zou God toch tegen Zijn eigen normen en principes in spreken? 

Dan.8:24,25 zegt over het beest: 

'En zijn kracht zal sterk zijn ... en op ontstellende wijze zal hij verderf 
brengen,  

en wat hij onderneemt zal hem gelukken;  

machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.  

En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken;  

hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven.' 

O Here, help ons om U récht te kennen en de listen van de vijand te 
doorzien!! 

 
 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Heer, dank U dat U vanaf het begin het einde beschreven hebt. Dat we 

Uw Woord hebben, waardoor we de tekenen van deze tijd kunnen 
verstaan! 

 
* Dank U dat U ons gered en verlost hebt uit de duisternis van naar-

waarheid-klinkende-leugens en ons overgezet hebt in de waarachtige 
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werkelijkheid van de Zoon Uwer liefde! Kol.1:13,14. 
 
* Vader, we bidden, verlos ons van nog misleidende gedachten die nog in 

ons leven. Laat ze ons zien, Vader, zodat we ons kunnen bekeren en 
ons kunnen overgeven aan Uw waarheid. 

 
* Bewerk in ons een diepe passie voor Uw waarheid - verscherp ons 

geestelijk inzicht in hoe de hele geestelijke strijd gaat om waarheid en 
leugen. 

 
* Help ons om Uw Woord te lezen, te overdenken, toe te passen en te 

herkennen in deze tijd!  
 
* Maak ons strijders voor Uw waarheid, zoals Paulus en de andere 

apostelen. 
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Deel 34 
Openb. 13 

De hele wereld ging het beest achterna 

We gaan weer verder om het beest uit Openbaring 13 te bestuderen. Dat 
willen we intensief doen omdat het, ons inziens, zo uiterst actueel is.   

We lezen en overpeinzen het Woord zoals het er staat, in zoekende 
houding, zonder daar een stelling of theologie van te willen maken. Voel 
je dus altijd vrij om anders te denken dan wij schrijven.  

Zowel Openb.13 en Rom.1 zeggen veel over dit beest-systeem, evenals 
Daniël 7 en 8. 

We zagen al dat het systeem van het beest Godslasterlijk is. Dat betekent 
dat het aan alle kanten strijdig is met de prachtige, zuivere waarden van 
God.  

Waar God eerlijk is, is hij 'bedreven in listen'   

Waar God waarheid is, 'werpt hij de waarheid ter aarde'. Waar God 
vriendelijk is, is hij 'hard van aangezicht'. 

Waar God goed is, brengt hij 'op ontstellende wijze verderf'. 

Waar God nederig is, 'verheft hij zich in zijn hart', 'heeft een mond vol 
grootspraak', 'zelfs tegen de Vorst der vorsten'! 

Waar God betrouwbaar is, zal hij 'onverhoeds velen verderven'.  

Waar God rechtvaardig is zal hij 'door zijn sluwheid het bedrog dat hij 
aanwendt doen gelukken'. 

Zomaar een stukje karakterisering die we vinden in Dan 8.  

We zagen ook dat het beest Grote Macht krijgt. Ten eerste omdat de 
DRAAK zelf hem zijn macht geeft. Beide beesten worden direct vanuit de 
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hel aangestuurd en bekrachtigd. Dus occult aangedreven. Hierover komt 
vandaag de dag steeds meer naar de oppervlakte voor wie het wil zien.  

Die bekrachtiging is zo sterk en zo manipulerend en zo betoverend dat het 
maakt dat 'DE HELE WERELD HET BEEST MET VERBAZING ACHTERNA 
LOOPT' (vs.3b).  

Daar willen we vandaag wat dieper over nadenken. 

Hoe kan de héle wereld dat beest toch in verbazing achterna lopen? 

vs.4 '...en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 
gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest 
gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?' 

De mensen gelóven het beest dus op zijn woord, op zijn verschijning, op 
zijn bedreigingen, op zijn bespelingen. Ze bibberen voor hem, verzetten 
zich niet, maar buigen voor hem en geven vol geloof gehoor.  

Soms vraag ik me af: zou dát bedoeld worden met 'het beest aanbidden?' 
Dat je je niet verzet maar meegaat in zijn gladde redeneringen en in wat 
hij voorspiegelt en voorschrijft? vs.8 '...En állen, die op de aarde wonen, 
zullen het beest aanbidden'........  

Misschien is het ook op deze manier dat hij mácht krijgt over de 
mensheid, doordat mensen hem geloven en erin meegaan. Zoals vers 7 
zegt dat 'hem mácht gegeven wordt over élke stam en taal, en volk en 
natie'.  

Nog iets helpt mee hierin.  

Over het tweede beest, dat eruit ziet als het Lam, maar spreekt als de 
Draak staat er: 

vs.13 'En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet 
nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen'. 
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vs.14 'En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die 
hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.' 

Het beest doet dus wonderen en tekenen!! 

Ook dat maakt dat mensen hem gaan gelóven. 

2Thess.2:9,10 'Daarentegen is diens komst (van de wetteloze) naar de 
werking des satans met allerlei krachten, tekenen en BEDRIEGLIJKE 
WONDEREN, en met allerlei VERLOKKENDE ONGERECHTIGHEDEN...'. 

Kunnen we in deze tijd wonderen bedenken die door het beest-systeem 
tot stand worden gebracht? 

Ik vraag me eigenlijk af of de vele moderne uitvindingen die voor ons 
normaal zijn eigenlijk niet al 'wondertekenen van het beest' zouden 
kunnen zijn. Denk eens aan de industriële revoluties die we achter de rug 
hebben. Zijn we er écht zoveel op vooruit gegaan? Of zaten er heimelijk 
ándere bedoelingen achter? 

De hele digitale maatschappij met al zijn controlemogelijkheden, de 
medische wetenschap met al zijn verregaande ingrijpen, het hele gebied 
van Kunstmatige Intelligentie waardoor mensen één gaan worden met de 
digitale wereld en een ander soort mens worden, (transhumane Mens2.0, 
in theorie onbereikbaar voor ziekte of dood), beïnvloeding van klimaat, 
genmutaties voor gewassen, verkunstmatiging van voedsel, genetische 
manipulaties bij mensen? De technologische mogelijkheden rijzen de pan 
uit! En wat komt er nog allemaal aan? 

Het lijkt allemaal zo mooi, en het kán ook goed gebruikt worden, maar o 
wee als er andere bedoelingen achter zitten.  

Daarom is het zo belangrijk om die achterliggende bedoelingen te 
doorzien. Aan de vruchten kent men de boom. 

Jezus waarschuwde ook uitdrukkelijk voor de misleidende wonderen en 
tekenen:  
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Matth.24:24 'Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan 
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het 
mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.' 

Hoe werkt die misleiding? 

Ten eerste is het de opzet van het beest-systeem om mensen bewust in 
onwetendheid te houden over hun bedoelingen.   

De elite achter de plannen van de NWO heeft zich altijd verborgen 
gehouden, ze lieten altijd anderen voor hen de agenda's uitvoeren.  

De plannen behelzen ook de manier waarop mensen om de tuin geleid 
moeten worden op het moment dat de beoogde Great Reset moet 
doorbreken. Ik vrees dat we dat nu zelf meemaken. 

Dan is er de reactie van de mensheid.  

Want ondanks de slechte bedoelingen kan de mens op verschillende 
manieren reageren. En voor de reactie zijn we altijd zelf verantwoordelijk.  

De eerste manier is zonder toetsen op waarheid meegaan in de vertelde 
verhaallijn. Dus geloven wat er verteld wordt en daaraan meedoen. Dan 
laten we ons dus misleiden.  

Hoe kan het dat mensen zich laten misleiden? 

Rom.1:21 'Immers, hoewel zij God kónden kennen, hebben zij Hem niet 
als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets 
uitgelopen, en HET IS DUISTER GEWORDEN IN HUN ONVERSTANDIG 
HART.' 

Rom.1:28 'En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft 
God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 
betaamt...' 

Het is door het NIET GEHOORZAMEN VAN GOD (Hem niet erkennen), dat 
we als mens het spoor helemaal bijster raken. Het wordt duister in ons 
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hart. We kunnen niet meer onderscheiden wat licht is en wat duister. We 
'houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder', en dientengevolge 
kunnen we niet meer zien. 

Toch kunnen we ook op een ándere manier reageren en roept de Bijbel 
ons daartoe op.  

We kunnen onderzoek doen, WEERSTAND BIEDEN, ons in de geest 
verzetten, de leugen ontmaskeren, de waarheid zoeken, stelling nemen 
tegen het kwaad..... geestelijke oorlog voeren door met elkaar te bidden. 
En wat God nog meer aangeeft. 

In vers 10 staat 'Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.'  

'Onderwerpt u aan God, maar biedt weerstand aan de duivel..... !' Jak.4:7 

"Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden 
in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.' Ef.6:13 

Ik denk dat dit de uitdaging is die God voor ons neerlegt:  

Ons te oefenen in doorzicht en begrip (afleggen onwetendheid die tot 
misleiding leidt) en ons te trainen in het rechthouden van onze rug in 
Góds waarden en Zijn waarheid. Ons te laten vormen in het karakter van 
Jezus.   

 

Op.22:11: 'Wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en 
wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* We danken U dat U aan het roer staat van de uitvoering van het hele 

eindtijdplan. Het is UW plan! Jezus maakte de zegels los en geeft het 
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sein tot ontvouwen ervan. Ons vertrouwen is op U, en U bent GOED!  
 
* We danken U dat we ons mogen verdiepen in wat U geschreven hebt 

over de eindtijd. Dank U Heer, dat U niets doet of U openbaart Uw 
raad aan Uw knechten de profeten. We mogen met U leren mee te 
bewegen. (Amos.3:7) 

 
* Heer, we bidden dat in ons land het besef van eindtijd toeneemt en we 

bidden om een grote ijver om Uw Woord daarover te bestuderen. Ook 
in de kerken. We bidden neem alle angst voor de eindtijd weg uit ons!! 

 
* We bidden om de Geest van wijsheid en openbaring.... om Uw 

gedachten te kunnen ontvangen, openbaring na openbaring, kwartjes 
die achter elkaar vallen als we Uw Woord lezen. 

 
* We bidden voor het opstaan in waarheid in ons land, waar ook, door 

wie ook..... help ons rechte ruggen te houden.... bemoedig en bevestig 
de moedigen met Uw Geest en kracht!  
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Deel 35 
Openb. 13 

Oorlog tegen de heiligen – hier blijkt de 
volharding van de heiligen 

Vorige week eindigden we met de oproep in Gods Woord om weerstand 
te bieden aan het systeem van het beest.  

'Onderwerpt u aan God, maar BIEDT WEERSTAND aan de duivel..... !' 
Jak.4:7 

"Neemt daarom de wapenrusting Gods, om WEERSTAND TE KUNNEN 
BIEDEN in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, STAND 
TE HOUDEN.' Ef.6:13 

Dit wordt samengevat in een krachtige uitdrukking die tweemaal herhaald 
wordt in Op.13 en 14:  

'HIER BLIJKT DE VOLHARDING VAN DE HEILIGEN.' 

In Op.14:12 staat het er zo: 'Hier blijkt de volharding der heiligen, DIE DE 
GEBODEN GODS EN HET GELOOF IN JEZUS BEWAREN.' 

Dat volharding nodig is, betekent dus dat we tegen de stroom in zullen 
moeten zwemmen. Er zal druk op ons uitgeoefend worden. Anders hoef je 
geen weerstand te bieden. 

En dat klopt precies met wat er geschreven staat in Op.13:7 over het 
beest-systeem:  

'En HEM WERD GEGEVEN OM TEGEN DE HEILIGEN OORLOG TE VOEREN 
EN HEN TE OVERWINNEN;' 
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Ik bid dat God ons de moed geeft om hierover na te denken terwijl we ons 
hart tot rust te brengen bij Hem. 'Als een gespeend kind is mijn ziel bij U', 
Ps.131 'Hij zal ons niet begeven of verlaten', Hebr.13:5. 

Het beest gaat specifiek de strijd aan met de heiligen. 

Dat zie je ook in Op.12 waar hij de Vrouw vervolgt én haar nageslacht, 
allen 'die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus 
hebben;'  

Alweer diezelfde uitdrukking als in Op.14:12 'DIE DE GEBODEN GODS EN 
HET GELOOF IN JEZUS BEWAREN'...... dáár gaat het dus om!  

Dat is Gods norm voor trouw!  

Goed om te overdenken of dat opgaat voor onszelf.  

Bewaar ik Gods geboden, en draag ik het getuigenis van Jezus 
voortdurend in mij?  

Daar kan alleen ieder voor zichzelf antwoord op geven.     

 

Ook het tweede beest zal maken 'dat allen, die het beeld van het beest 
niet aanbaden, GEDOOD werden.' Op.13:15b 

Het maakt eerst dat 'de héle aarde en zij, die daarop wonen, het eerste 
beest zullen aanbidden..'. en daarna dat ieder die dat NIET doet gedood 
wordt.  

Wat zou 'het beest aanbidden' betekenen? 

Wat is eigenlijk 'aanbidden'? Goed om eens dieper over na te denken.  

Heeft aanbidden niet te maken met waar we onze tijd, geld, aandacht aan 
besteden? Kan 'instemming' daar ook bij horen?    

Zou het voor God zo zijn dat wanneer je je onderwerpt aan het systeem 
(je doet mee), dat dat voor Hem 'aanbidding' is? 
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Hoe het ook zij, ieder die aan dat systeem géén gehoor geeft, en die NIET 
meedoet, gaat hij dus doden!  

Oeps, dan heb je wel volharding nodig om staande te blijven. 

Het schrijnende van het tweede beest is dat het staat voor religie, het 
hele gebied van geloof en overtuiging. Immers, het lijkt op het Lam, maar 
spreekt als het beest vs.11. Dus het lijkt erop dat gelóvigen tegenover 
elkaar komen te staan.  

Jezus zegt in Matth.24: 

'9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij 
zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.  

10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en 
elkander haten.  

11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij VERLEIDEN.  

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten 
verkillen.' 

En ook hier: '13 Maar wie VOLHARDT tot het einde, die zal behouden 
worden.' 

Ook in Daniel vinden we deze oorlog tegen de heiligen. 

Dan.7:21,22 

'Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht...' 
(Ook vs.25) 

Maar wát staat er achteraan? 

vs.22 '...totdat de Oude van dagen kwam en RECHT VERSCHAFT WERD aan 
de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat DE HEILIGEN HET 
KONINGSCHAP IN BEZIT KREGEN!' 
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Nadat de heiligen overwonnen zijn, komt Jezus terug en verschaft recht 
aan de heiligen én zij zullen met Hem mogen regeren. 

Dat de overwinnende heiligen zullen regeren met Christus vinden we wel 
drie keer in Daniel 7! (Vs.18,22,27) 

Op.20:4 '..... ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest 
noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun 
voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder 
levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.' 

Wat ons ook te wachten staat, 'het lijden van de tegenwoordige wereld 
zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal 
worden!' (Rom.8:18)  

Laten we daarom waken en bidden, en ons voorbereiden om te 
volharden! Kijkend naar Hem, want Hij is de Vreugde die voor ons ligt en 
Hij is alle lijden waard! 
 
 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U vanaf het begin het einde beschreven hebt, dat U 

wilt dat we niet onwetend zijn over wat er over de aarde gaat komen! 
 
* Dank U Heer dat U werkt aan een geweldig Plan, en dat U ons oproept 

om ons daarin te verdiepen en mee te bewegen. 
 
* We bidden om verruiming van ons hart om Uw plannen te kunnen 

begrijpen. Om de Geest van wijsheid en openbaring om U recht te 
kennen. 

 
* We bidden voor Uw hele Kerk in ons land voor honger naar Uw Woord 
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en openbaring. Geef alle predikers en voorgangers Uw Geest om in 
waarheid Uw woord te prediken morgen. 

 
* Help ons onze levens uit te lijnen met Uw Woord - om dat uiterst 

serieus te nemen en niet te smokkelen met gehoorzaamheid. 
1Petr.1:22 'Nu gij uw zielen door GEHOORZAAMHEID AAN DE 
WAARHEID GEREINIGD HEBT tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan 
elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit 
vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 
blijvende woord van God...' 

 
* We bidden U om honger naar Uw Woord op grote schaal, en het 

ontdekken van Uw Woord en van Uw waarheid! 
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Deel 36 
Openb. 13 

En zijn dodelijke wond genas 

Op.13:3 'En ik zag één van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn 
dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing 
achterna'.  

Eén van de kernmerken van het beest waarover we het nog niet hebben 
gehad is de hoofdwond die het beest oploopt en die op wonderbaarlijke 
manier geneest.  

Dit bewerkt dat de hele wereld het beest gaat aanbidden. Deze wond 
moet dus iets zijn wat de hele wereld ziet en als miraculeus beleeft.  

Wat kan dat zijn? 

We moeten beseffen: het beest heeft zéven koppen!  

Op.13:1 'En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven 
koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van 
godslastering.' 

Aan welke van zijn zeven koppen zou hij die wond oplopen?  

Op.17:9,10 zegt: 

'Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven 
bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen......' 

De koppen stellen dus bergen voor, maar ook koningen. 

Het kan dus zijn dat één van deze koningen dodelijk gewond raakt. Dat 
hoeft niet perse aan zijn hoofd te zijn, want het hoofd staat in dit geval 
voor deze koning. Het kan dus zijn dat één van de leiders van dit beest 
systeem dodelijk verwond raakt of op een andere manier uit het 
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gezichtsveld raakt waarna hij weer op wonderbaarlijke wijze terugkomt 
op het wereldtoneel. Zoiets zou het kunnen betekenen. 

In vers 14 staat '... het beest, dat de wond van het zwaard had en weer 
levend geworden is.' 

Dit geeft nog meer informatie over de wond: die is dus veroorzaakt door 
een zwaard.  

Zwaard kan een letterlijk zwaard betekenen, maar ook 'strijd, oorlog', of 
'gerechtelijk oordeel' Dan is het dus een figuurlijk zwaard.  

Bijvoorbeeld het zwaard dat de overheid draagt. Rom.13:1-5 spreekt 
daarover in vs.4  '...want zij (de overheid) draagt het zwaard niet 
tevergeefs;' 

Ook het Woord van God wordt beschreven als een 'zwaard uit Zijn mond', 
Hebr.4:12, Op.19:15. 

Dus één van de eindtijdleiders kán lijfelijk dodelijk verwond raken en weer 
opstaan en oprijzen tot grote hoogte. Of hij kan maatschappelijk 
weggewerkt worden en weer in volle kracht wonderbaarlijk in ere 
hersteld worden. Of ....wie zal het zeggen? Als we deze kenmerken goed 
in ons opnemen zullen we het herkennen wanneer het gebeurt.  

En dat is belangrijk, want het effect van de verwondering over het herstel 
of de terugkeer is dat de hele wereld hem gaat bewonderen en 
achternalopen. Dat willen wij doorzien en daarin NIET MEEGAAN! 

Ook is de gedachte al vaak geopperd dat we voor deze hoofdwond dieper 
de geschiedenis in moeten duiken. Laten we hier even op ingaan om ons 
denken wat op te rekken. 

De wonderbaarlijke genezing van de door het zwaard aangebrachte 
hoofdwond zou te maken kunnen hebben met de herleving van het oude 
Romeinse Rijk in de vorm van het Rooms Katholieke Kerksysteem. (Let 
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wel, we hebben het NIET over RK gelóvigen, maar over het SYSTEEM van 
de officiële HoofdKerk)  

Van de stichting van Babel door Nimrod in Gen.11 tot aan de val van 
Babylon in Op.18 staat die naam Babel/Babylon symbool voor satans 
samenzweringsbeweging tegen de HEERE en Zijn Gezalfde (Ps.2).  

Nebukadnezar ziet in zijn droom in Daniel 2 dat hele Babylonische 
systeem, dat achtereenvolgens uit verschillende rijken bestaat. De benen 
zijn van hard ijzer en stellen het Romeinse Rijk voor. Meer en meer 
ontdekken we dat dit Rijk nooit gestopt is. Het Romeinse Rijk is in feite 
overgegaan in het Pausdom van de RK Kerk. Hetzelfde waardesysteem 
van hiërarchie en rijkdom en eer is in de Kerk blijven gelden. Zo draagt de 
Paus de titel 'Pontifex Maximus', wat nota bene de titel was van de 
Babylonische hogepriester. Via Pergamum (Jezus noemt die stad de 'troon 
van satan' in Op.2:13) is die titel 'Pontifex Maximus naar de Romeinse 
Keizer gegaan en van hem verder naar het hoofd van de RK Kerk. Dus de 
geestelijke macht van Babylon is doorgegaan in het RK systeem. De Paus 
is ook altijd 'de Vervanger van Christus op aarde' genoemd. In feite dus de 
'Pseudo-Christus'. Vele generaties christenen waren er van overtuigd dat 
de Paus de antichrist was.  

We wéten dat niet, maar houden het in ons achterhoofd.   

Door de val van het Romeinse Rijk kreeg de RK Kerk naast het geestelijke 
gezag ook de wereldlijke macht.  De twee zwaarden van Kerk en Staat 
kwamen in één hand, en dat gaf de RK Kerk vele eeuwen enorme macht in 
Europa. Hoeveel doden heeft dat ook in Nederland niet op de brandstapel 
en in onze 80-jarige oorlog veroorzaakt?? 

De hoofdwond zou dan kunnen zijn dat Napoleon rond 1795 de Paus die 
wereldlijke macht ontnam. Het Romeinse/RK Rijk werd het zwaard 
afgepakt. Ze werd krachteloos.  
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In ónze dagen zien we het religieuze Romeinse/RK Rijk weer opkomen en 
zien we die zwaarden weer bij elkaar komen. 

De religieuze macht van de Kerk groeit door de eenheidsbeweging tot de 
Ene Wereld Religie. 

Ook zien we wereldlijke leiders gaan samenwerken met de geestelijke 
leiders. Ze vertellen één verhaal. Ze gaan beide voor hetzelfde. We zien 
dit groeien op het wereldtoneel, en ook in ons land.  

Misschien treedt er op een dag één persoon naar voren die dit duidelijk 
en openlijk vertegenwoordigt. 

Hoe het er ook uit zal zien, laten we alert zijn en Gods woorden dragen in 
ons hart, zodat de Heilige Geest ons op Zijn tijd opmerkzaam kan maken 
op de juiste Woorden!  

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U dat U vanaf het begin het einde beschreef, en ons volledig 

betrekt bij Uw eindtijd-plannen. Zo fijn om ons te realiseren dat U aan 
het roer staat, dat we in Úw geschiedenis zitten, history is HIS story! 

 
* Help ons Uw Woord te 'eten' zoals Johannes dat moest opeten, 

Op.10:9,10. Ook Ezechiël moest Uw Woord eten, Ezech.2:8ev. Dat ons 
denken en ons hart en ons geheugen vól wordt met Uw denken en Uw 
Woorden. 

 
* We bidden: help ons te verstaan vanuit Uw Woord wat er gaande is in 

de wereld waarin we leven. Doe ons Uw Woord herkennen. 
 
* Help ons op te staan en ons deel op te pakken in Uw Plan zoals 

Deborah en Jael: bidden, aanbidden, zoeken naar waarheid, waarheid 
vertellen, barmhartigheid bewijzen, mensen leiden naar de waarheid. 
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* We zegenen ieder die zoekt en opstaat voor waarheid en recht en 
gerechtigheid in ons land. Laat het een LEGER worden waaraan U Uw 
kracht verleent en dat grote successen boekt! 

Deel 37 
Openb. 13 

Het merkteken van het beest 

Ik zet even op een rijtje wat we in dit tweede gedeelte van Op 13 zien 
gebeuren: 

 het tweede beest komt tevoorschijn uit de aarde 
 hij ziet eruit als het Lam (twee hoorns), maar spreekt als de Draak 
 oefent de macht van het eerste beest uit 
 verleidt de aarde om dat eerste beest te aanbidden 
 doet grote misleidende tekenen en wonderen 
 brengt door die tekenen mensen op een dwaalspoor  
 verleidt de mensheid om een bééld van het beest te maken 
 dat beeld krijgt een géést 
 het beeld met de geest gaat spréken  
 het gaat máken  
 dat iedereen die het beeld aanbidt 
 een merkteken krijgt op hand of voorhoofd 
 zonder dat teken zal niemand kunnen kopen of verkopen 
 de hele economie is dus in handen van het beest, hij kan dat dus 

bepalen 
 het heeft te maken met de naam en het getal van het beest 
 het nummer van zijn naam is 666, het getal van de mens 

 
Het ‘teken van het Beest’ staat in de grondtekst niet geschreven als 666, 
maar als Chi Xi Stigma, en wijst op een merkteken dat met een scherp, 
puntig voorwerp – als door de beet van een slang IN de huid wordt geëtst 
of geprikt, waarna er eventueel ook een zichtbaar onderhuids bewijs 
(mogelijk een tattoo van kwantum-kristallen) van vaccinatie zichtbaar 
wordt. 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
151 

 

Dit teken zal worden gekoppeld aan een wereldwijd ‘bewijs’ van ID en 
vaccinatie, het EU-vaccinatiepaspoort wat al enkele jaren wordt 
voorbereid en later ook aan een wereldwijd betalingssysteem.  

(Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een 
technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt 
gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Dit patent heeft het 
registratienummer 2020-060606 meegekregen.) 

Iedereen die dit teken weigert, zal niet meer kunnen kopen of verkopen 
en wordt uitgesloten van de samenleving. 

Het beest gaat mensen dus onder druk zetten om dat merkteken te 
nemen. 

Mensen die het beest aanbidden nemen het merkteken aan. Dat komt 
omdat ze gelóven wat er gezegd wordt. Ze gaan méé in de verhaallijn van 
het beest. Ze stemmen in.  

Zou dat misschien bedoeld kunnen worden met 'zij aanbidden het 
beest...'? 

Er wordt ook een beeld gemaakt van het beest. Eén van de bidders stelde 
pas de vraag of dat misschien het beeldscherm kon zijn. Interessante 
gedachte. 

Zou de BEELD-buis dat beeld zijn? Of het BEELD-scherm? 

De beeldbuis en het beeldscherm hebben inderdaad mensenogen, je ziet 
er voortdurend mensen doorheen, en het kan inderdaad spreken. Voor 
ons natuurlijk heel gewoon, maar besef eens hoe uitzonderlijk het is dat 
door zo'n beeldscherm heen mensen je toespreken, je van alles laten zien 
en je beïnvloeden..... en die je gaat geloven. Want het geloof is immers uit 
het horen?  

Gek dat we nu precies leven in de dwangmatigheid om de hele mensheid 
te willen vaccineren. Er lijkt geen andere oplossing voor de crisis dan deze 
prik. Terwijl er heel goede medicijnen voorhanden zijn. Heel verdacht dat 
die nu juist zijn verboden! 

Ook vreemd dat die prik precies het effect heeft als van het merkteken 
van het beest wordt beschreven? Buitengesloten worden. Wie had ooit 
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kunnen bedenken dat dit zó precies en herkenbaar zou gebeuren. En dan 
ook nog wereldwijd, precies zoals het daar staat: '..állen, de kleinen en de 
groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven...'! 

En ook frappant dat die prik nu juist ons DNA verandert!  

En dat we elke keer wéér een prik moeten. Zodat ons DNA kan blijven 
veranderen naar hoe 'ze' het vormen willen. (zie bijlage1)  

En gek dat de Nieuwe Wereld Orde het openlijk heeft over een 'Great 
Reset' waarin ze spreekt over 'Shaping a new future.' En ook over DNA 
verandering als de weg naar de transhumane mens, Mens 2.0 - met een 
combinatie van fysieke, digitale en biologische functies.  

Is zo'n mens dan nog méns?  

En is die te redden door het Bloed van Jezus?  

Of is dát de reden waarom Op.14:10,11 zegt dat zij die het beeld 
aanbidden en het merkteken aanvaard hebben de beker van Gods 
gramschap zullen drinken?  

Dan is er dus geen weg meer terug. Daarom moeten we elkaar deze 
dingen vertellen! 

We kunnen instemmen met wat het beest-systeem voorschrijft, maar we 
kunnen ook 'WEERSTAND BIEDEN'. 

We kunnen ook NIET meegaan in de denklijn van het beeldscherm en 
weigeren mee te doen aan God-onterende maatregelen en aan het 
merkteken.  

Jak.4:7 zegt 'Biedt weerstand aan de duivel...', Ef.6 zegt 'Neemt daarom 
de wapenrusting Gods, om WEERSTAND TE KUNNEN BIEDEN in de boze 
dag ...'.  

Op.14:12 zegt 'HIER BLIJKT DE VOLHARDING der heiligen, die de geboden 
Gods én het geloof in Jezus bewaren.' 

Jezus zegt zelf in Matth.24:13 'Maar wie volhardt tot het einde, zal 
behouden worden!'.  



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
153 

 

Er zal dus véél volharding nodig zijn om het merkteken te blijven 
weigeren. 

Want de consequentie van weigeren is groot. Dat zien we nu al bij de 
eerste coronavaccins en hoeveel te meer als het definitieve merkteken 
van het beest komt: je wordt buitengesloten, voor 'wappie' aangezien, als 
vijand van de samenleving gezien....   

Toch willen we NIET ons 'eerstegeboorterecht weggeven voor een bord 
linzen'. We willen niet besmet worden met het zaad van de slang door het 
merkteken van het beest, maar het merkteken van God ontvangen:  Zijn 
Naam op ons voorhoofd, Zijn wet in ons hart, Zijn getuigenis in onze 
mond, Zijn DNA in onze genen, door Zijn vlees en Bloed tot ons te nemen.  

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U ons niet alleen laat in deze moeilijke tijd, en dat U 

beschreven hebt wat er gaat gebeuren. 
 
* Help ons de tekenen van de tijd te verstaan.  
 
* Help ons om met ijver en urgentie Uw Woord te bestuderen, en leid 

ons daarbij.  
 
* Heer, behoed Uw kinderen voor verkeerde beslissingen! U zegt 'Mijn 

volk gaat ten onder door gebrek aan kennis'. Help ons om NIET 
ONTWETEND te zijn, maar alert, waakzaam, voorbereid.  

 
* Geef vele opbouwende eerlijke gesprekken over de tijd waarin we 

leven, en overtuig door Uw Heilige Geest ieder hart. We bidden voor 
kerken en organisaties dat we gezamenlijk gaan ontdekken in welke 
tijd we leven. 

 
* Wilt U alle angst wegnemen om de waarheid onder ogen te kunnen 

zien. Bevrijd Uw volk van die angst, en geef moed, gewilligheid, en 
leergierigheid.  
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* Heer, we bidden dat mensen massaal gaan opstaan voor waarheid en 
gerechtigheid in alle gelederen van de samenleving! 

 

BIJLAGEN: 

1) Klaus Schwab (voorzitter WEF, schrijver 'The Great Reset) zei al in 2016 
wat de bedoeling was met het vaccin. (2min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw 

2) De invloed van TV op onze hersenen (8 min): 
https://www.youtube.com/watch?v=_Zu2zu97qzE 
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Deel 38 
Openb. 14:1-5 

De honderdvierenveertigduizend 

Wekenlang hebben we ons verdiept in het beest-systeem dat als twee 
beesten tevoorschijn komt in Op.13. Ook in Daniel 2,7,8 zien we over de 
opkomst van dat rijk en we blijken veel uit Daniel en Openbaring naast 
elkaar te kunnen leggen. Daar is nog lang niet alles over gezegd, maar 
onze inzichten zullen groeien, naar mate we dit verder bestuderen en ook 
naarmate we verder in de tijd komen. Want het bijzondere is dat wij nu 
juist lijken te leven in de tijd van de opkomst van dat rijk. Wie had dat ooit 
voor mogelijk gehouden?  

Op.13. sluit af met het merkteken van het beest. Het beest-systeem voert 
zware druk uit om aan állen -  klein en groot (hoe dwingend willen ze nu 
ook niet kinderen injecteren?), rijk en arm, vrij en slaaf, dat merkteken te 
doen toekomen.  

Dat is wat gebeurd is op dit moment in het verhaal van Openbaring. 

Dan gaat het verhaal verder en zien we opeens de berg Sion, de hemelse 
berg Sion, en het Lam Jezus, staande daarop..... Hij staat daar samen met 
maar liefst 144.000 gelovigen om Zich heen!  

Als ik deze verzen lees zie ik als het ware voor me: ze staan daar niet 
stilletjes, nee, er is een geluid dat oorverdovend aanzwelt... eerst lijkt het 
misschien één stem, maar het zwelt aan tot een geluid van vele wateren 
en zelfs donderend water.... het wordt als citerspelers..... en dan opeens 
hoor je dat het zingen is, een zingen uit volle borst, een zingen met álles 
wat in hen is.... zulk zingen dat het een geheel NIEUW lied is, een nieuw 
soort zingen! Een zingen zoals op aarde nooit gekend werd. 

Wel 144.000 mensen, dat betekent 12x12.000, een grote volheid van 
mensen! 
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Dezelfde als die in Op.7 al gemerkt waren met de Naam van de Vader en 
de Naam van de Zoon op hun voorhoofd. Het eigendomsteken waaruit 
blijkt dat ze zichzelf apart hebben gehouden voor hun Heer.    

Deze opeenvolging geeft mij de indruk dat, terwijl het beest ZIJN 
eigendoms-merkteken uitdeelde en velen en velen dat hebben 
aangenomen, er ook een groep is dit NIET heeft aangenomen en die nu in 
gejubel met het Lam op de geestelijke berg Sion staat. Zij zingen een heel 
nieuw lied, geboren in de druk van de tijd, waarvoor zij niet gezwicht zijn! 
Zij hebben volhard ondanks de dwang en de vervolging en de haat die 
over hen heen is gekomen van de kant van familie, vrienden, 
geloofsgenoten en overheid. Door hun volharding hebben ze hun leven 
verkregen! (Luc.21:19) 

Zij zijn 'de losgekochten van de aarde'. Het Bloed van Jezus sneed hen los 
van de slavernij van de zonde en van de leugen. Door hun volharding en 
liefde voor de waarheid zijn ze losgerukt uit het leugensysteem van het 
beest, 'in hun mond is zelfs geen leugen gevonden' (vs5). Ze hebben hun 
denken gereinigd aan het paslood van het Woord van God, en hebben 
elke gedachte die tegen de kennis van God ingaat krijgsgevangen gemaakt 
en onder de gehoorzaamheid aan Christus gebracht. (2Kor.10:5) 

Ze hebben 'zich niet met vrouwen bevlekt'. Ze hebben Jezus boven alles 
gesteld - boven elke mogelijke afgod, als erkenning, geld, plezier, 
vakantie, bezit, vermaak, toekomstplannen, andere religies, zelfs 
bediening... maar ook boven begrepen-worden, geliefd-worden door 
mensen, zelfs door de geliefden om hen heen. (Matth.24:9, Luc.21:16-18) 
'Zij zijn maagdelijk', rein geworden van elke afgod, met elke andere god is 
afgerekend.  

Dezen zijn het die het Lam volgen waar Hij ook heen gaat'. Hun ogen zijn 
alleen op hun Heer gericht, Hij is hun eerste liefde (Op.2:4), ze verstaan 
Zijn stem en volgen die.... welke ongemakkelijke keus dat ook van hen 
vraagt. Ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (op.12:11). Ze 
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hebben zich afgescheiden van het aardse, en hun blik op Jezus gehouden, 
de Leider en Voleinder van hun geloof (Hebr.12:3) en hebben 
overwonnen! 

'Zij zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam' 
(vs4).  

Jezus is de grote Eerstgeborene uit de dood, maar na Hem volgen meer 
'eerstelingen'.. 

Op.5:9,10 '.... Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw 
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze 
God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen 
heersen op de aarde.' 

'Ze zijn onberispelijk'. Ja, hier wordt de reine, stralende Bruid zichtbaar 
waar Jezus zo verliefd op is, en naar wie Hij sinds de schepping der aarde 
zo naar heeft uitgezien!  

Dezen staan zingend, jubelend voor het Lam op de berg Sion! Ook dat 
zingen, dwars door de verdrukking heen, hebben ze op aarde geleerd. Op 
vele plekken lezen we dat te midden van de druk er een zingende Bruid 
zal oprijzen.    

Lees bijvoorbeeld in Jes.24 hoe te midden van de verwoestende oordelen 
in vers 14 opeens iets heel verrassends staat, iets heel intiems: 

Jes.24:14-16:  
Daarginds verheft men zijn stem en jubelt;  
over de majesteit des Heren juicht men van de zee af.  
Eert daarom de Here in de streken des lichts;  
in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israël.  
Van de zoom der aarde horen wij psalmen:  
heerlijkheid voor de Rechtvaardige! 
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Heerlijk om nu al te leren om de Rechtvaardige groot te maken en te 
aanbidden waar we ook zijn! 
 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* We danken U dat ons wakker maakt voor de dingen die komen gaan en 

die we mogen leren herkennen. 
 
* We danken U dat U een reine, stralende Bruid aan het voorbereiden 

bent te midden van de druk en verwarring waar wij nu al in leven! 
 
* Bewerk in ons wat nodig is om de tijden te kunnen herkennen, om ons 

te laten vormen in ons karakter, en ons te brengen in een intieme 
relatie met U als onze Bruidegom! 

 
* Bewerk in ons land een diepe honger naar het kennen van U, naar het 

aanbidden van U, naar het leven naar Uw Woord.  
 
* Breng een dieper ontdekken en besef van wat aanbidden is - 

instemmen met, meegaan met, ons onderwerpen aan, verheerlijken 
van......  

 
* Breng een leger op de been van mensen die zichzelf apart zetten voor 

U! 
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Deel 39 
Openb. 14:6-7 

Vreest God en geeft Hem eer! 

Vs.6,7 'En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij 
had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de 
aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide 
met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn 
oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee 
en de waterbronnen gemaakt heeft.' 

Vorige (keer} lazen we in de eerste verzen van Op.14 hoe de 144.000 
duizend heiligen met het Lam op de berg Sion staan, en hun nieuwe 
liederen uitjubelen voor het Lam. Dit zijn de losgekochten van de aarde, 
die zich in 'de modder van de aarde' rein hebben weten te bewaren - 
maagdelijk zijn ze gebleven, vrij van enig afgod - omdat ze het Lam 
volgden waar Hij ook ging en zich erop toelegden om voortdurend Gods 
waarheid te zoeken. Er werd geen leugen in hun mond gevonden.    

Zij worden zichtbaar, precies nadat het Beest aan ieder die NIET 
geweigerd heeft, zijn merkteken, zijn eigendomsteken heeft opgeprikt (of 
ingeprikt, of hoe dat dan ook zal blijken te gaan). Hij heeft de mensheid 
onder druk gezet, ze verleid en misleid om dit voor elkaar te krijgen. 
Onder zo'n druk dat ze zonder dat eigendomsteken geen deel meer 
konden nemen aan de samenleving. Nergens meer welkom, bij geen 
winkel, tandarts, dokter, evenement, bus of trein...... behandeld als 
verwerpelijk uitschot. Maar juist HIER bleek de volharding van deze 
heiligen. Ze hebben niet gebogen voor de druk, want ze doorzagen de 
bedoeling van het Beest om hen de zijne te maken. Zij wilden het 
eigendom van Jezus blijven, met het (eigendoms)teken van ZIJN NAAM op 
hun voorhoofd. Daarom mogen ze nu staan met het Lam op de berg Sion 
en met al die anderen hun overwinningslied uitjubelen! 
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En dan verschijnt opeens een engel 'midden in de hemel'....... tussen 
hemel en aarde..... zichtbaar voor elk mensenkind........  een EEUWIG 
EVANGELIE in zijn hand en in zijn mond...... De engel begint te spreken...... 
indrukwekkend klinkt het .....het schalt door de lucht ......... niemand kan 
zich nog bewegen....... de woorden dreunen door de hemel en over de 
aarde........ ze dreunen als een oordeel, als een vonnis, als een rechterlijke 
uitspraak, onverbiddelijk, onherroepbaar:  VREEST GOD...... GEEFT HEM 
EER............ WANT DE URE VAN ZIJN OORDEEL IS GEKOMEN.......... 
AANBIDT HEM DIE DE HEMEL EN DE AARDE EN DE ZEE EN DE 
WATERBRONNEN GEMAAKT HEEFT.' 

Ps.29 (Canisius-vertaling) zegt: 
3 De stem van Jahweh over de wateren! De God van majesteit, Jahweh, 
DONDERT over de onmetelijke plassen!  
4 De stem van Jahweh VOL KRACHT, De stem van Jahweh VOL GLORIE!  
5 De stem van Jahweh VERBRIJZELT de ceders, Jahweh slaat de ceders van 
de Libanon TE PLETTER.  
 

De woorden klinken als een TWEESNIJDEND ZWAARD, en iedereen beseft 
opeens haarscherp: 

DIT ZIJN DE WOORDEN WAARAAN DE HELE SCHEPPING GEOORDEELD 
GAAT WORDEN!  

Een snoeischerp mes valt neer! 

De Goddelijke uitspraak! Het eeuwige vonnis! 

Jezus zei al: IK ben het niet die zal oordelen, maar Mijn WOORD zal je 
oordelen. 

Joh.12:48 'Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één, 
die hem oordeelt: het WOORD, dat Ik heb gesproken, dat zal hem 
oordelen ten jongsten dage.' 
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Hier is blijkbaar die jongste dag aangebroken. 

In Op.11:17 had Jezus 'Zijn grote macht opgenomen en het Koningschap 
aanvaard'. 

Hier zien we hoe Hij het begint uit te oefenen!  

De oogst wordt zichtbaar. 

Het tarwe is opgegroeid samen met het onkruid.  

In Matth.13:30 zegt Jezus:  

'Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de 
maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om 
het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.' 

In ieder mens is zichtbaar geworden wat in hem leeft. Ieder heeft een 
keuze moeten maken: ga ik voor Gód of neem ik God met een grote korrel 
zout en ga ik stilletjes mijn eigen weg?  

Gisteren lazen we in Matth.3:9-11 dat Johannes de Doper bij het dopen 
uitriep: 

'Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;  

en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: 'Wij hebben Abraham tot 
vader'.  

Want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te 
verwekken.  

Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen:  

iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt 
uitgehouwen en in het vuur geworpen.  

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan 
ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; DIE ZAL U DOPEN 
MET DE HEILIGE GEEST EN MET VUUR!' 
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WANT: 

'De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren  
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen,  
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.' 

Jezus' doop met vuur VERBRANDT HET KAF in ons, en in ons land, en 
STEEKT ONS HART IN BRAND zodat het onuitblusbaar brandt voor Hem! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Heer, dank U dat we steeds meer mogen beseffen hoe werkelijk U 

bent! En hoe werkelijk Uw oordeel is, dat komende is. Dat ons leven op 
aarde erom draait of we staande kunnen blijven voor het Aangezicht 
van de Zoon des mensen! (Luc.21:36) 

 
* Help ons onze keuzes af te stemmen op Uw Woord en Uw waarheid. 

Geef ons inzicht en kracht om te zien waar de wereld ons verleidt en 
trekt naar andere keuzes.  

 
* Bedauw ons door Uw Geest met een ongekende liefde voor Uw Woord 

en voor Uw Waarheid.  
 
* Doop Uw Kerk met Uw vuur deze dagen! Vuur dat KAF zichtbaar maakt 

en VERBRANDT, en vuur dat ONS HART DOET BRANDEN voor U en Uw 
Woord! 

 
* Geef ons de genade om het kaf in ons denken los te laten en te laten 

verbranden. 
 
* Help ons om Uw Woord GEZAGHEBBEND te laten zijn in ons leven!  
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* We bidden voor de herontdekking van Uw Woord in ons land!  
 
* Help ons en ons land om U TE VREZEN EN U EER TE GEVEN! Te buigen 

voor U, en voor Uw Woord. 
 

LIED:  

Erken nu de Heer, Opw.637: https://youtu.be/CIX1ZiTCzq0 
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Deel 40 
Openb. 14:8-13 

Gevallen, gevallen is het grote Babylon 

Vorige (keer) lazen we hoe de eerste engel het eeuwig evangelie uitriep, 
het vonnis van God, de Rechterlijke Uitspraak waaraan de hele wereld 
geoordeeld gaat worden. Het kliefde midden door hemel en over de 
aarde:  'VREEST GOD...... GEEFT HEM EER............ WANT DE URE VAN ZIJN 
OORDEEL IS GEKOMEN.......... AANBIDT HEM DIE DE HEMEL EN DE AARDE 
EN DE ZEE EN DE WATERBRONNEN GEMAAKT HEEFT.' 

Direct daarna komt er een andere engel wiens boodschap evenzeer schalt 
door de lucht en over de wateren en de landen: 

Ook dat klinkt als een vaststaand besluit, een oordeel, een Eeuwige 
Uitspraak, onveranderbaar: 

GEVALLEN, GEVALLEN IS HET GROTE BABYLON! 

Babylon, dat alle naties deed drinken van de HARTSTOCHT van haar 
hoererij, afgoderij! 

Babylon dat al vanaf de tijd van Nimrod mensen en volken verleidde in 
afval en afgoderij. Gen.10:8 

Babylon - of Babel - waar kort na de zondvloed door Nimrod de toren van 
Babel gebouwd werd om toen al één groot wereldrijk te creëren - precies 
hetzelfde doel als we nu nagejaagd zien worden door de NWO.    

Babylon, het hoofd van het grote beeld van wereldrijken dat Koning 
Nebukadnezar zag in zijn droom, Dan.2.  

Hetzelfde Babylon als waarvan de Geest Gods in het einde van het verhaal 
in Op.18:4 zegt 'Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap 
aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen'.  
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Eindelijk, wat heerlijk - er komt een EINDE aan de macht van Babylon! Een 
einde aan Gods toestemming om maar voort te mogen gaan met 
verleiden, misleiden van Gods kostbare mensen, met manipulatie en 
machtsmisbruik, met het verderven van de aarde.  

Maar er MOEST zichtbaar worden waar elk mens voor zou leven. Wat elk 
mens voor zou kiezen. Want GOD heeft de mens een uiterst kostbaar 
kado gegeven - een VRIJE WIL! Liefde kan namelijk niet zonder vrijheid. 
Wij kunnen God niet echt liefhebben als wij niet kunnen kiezen! Onze 
liefde voor Hem is pas kostbaar als we ook een andere keuze hadden. 
Daarom moest God in de Hof van Eden wel een andere keuzemogelijkheid 
inscheppen, de boom der kennis van goed en kwaad.  

Die keuze zagen we zichtbaar worden in die twee groepen met elk hun 
eigen merkteken: in Op.13:16,17 de mensen met het eigendomsteken van 
het Beest in hun hand/arm of op hun voorhoofd...... en meteen daarop in 
Op.14 de mensen met het eigendomsteken van God op hun voorhoofd: 
de Naam van het Lam, en Naam van Zijn Vader.  

Mal.3:17,18 zegt: 'Zij zullen MIJ TEN EIGENDOM zijn, zegt de Here der 
heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals 
iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en 
het ONDERSCHEID ZIEN zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; 
tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.' 

Maar elke keuze heeft een gevolg. Daar ontkomen we nooit aan, we 
oogsten wat we gezaaid hebben met onze keuzes.  

Die keuze - of liever gezegd het gevolg van die keuze - wordt akelig 
duidelijk in wat de derde engel met luide stem gaat roepen in de volgende 
verzen van Op.14:9,10,11,12: 

'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn 
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van 
Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 
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en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de 
heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in 
alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en 
zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.' 

Oeps, wat staat dat daar vreselijk onontkoombaar! 

Als je het merkteken van het Beest ontvangt, dan ben je van hém, en is er 
geen weg terug. Onherroepelijk.  

Ik denk dat ik dit de aller-moeilijkste tekst vind van de heel Openbaring. 
(diepe zucht) 

Dit maakt dat ik wil bidden en bidden en bidden...... bidden dat mensen 
doorzien de tactieken van de vijand, de tactieken van misleiding en in 
onwetendheid houden.... zodat het Beest maar door kan gaan met zijn 
kwade praktijken en de mensheid dieper en dieper in zijn netten kan 
vangen. Zonder dat we het door hebben! Wat een gruwelijke aanpak.  

Dan.8:25 'Sluw als hij is, zal hij veel van zijn bedrieglijke plannen kunnen 
uitvoeren. Steeds hoogmoediger zal hij worden.' 

Is het niet daarom dat Jezus zegt:  

WAAKT EN BIDT dat je ontkomen mag aan die fuik!! 

Weest alert, laat je niet in slaap sussen door het dagelijkse leven......  

Luc.21:34-36 GNB : 'Let op jezelf: zorg dat je niet afstompt door de roes 
van drank en door dagelijkse zorgen. Dat die dag niet over je heen valt als 
een (klap)net. Want die dag zal komen, voor alle bewoners van de hele 
aarde! Blijf steeds WAAKZAAM en bid dat je de kracht zult hebben OM TE 
ONTKOMEN aan wat er gebeuren zal en mag verschijnen voor de 
Mensenzoon.' 

Het vervolgvers in Op.14 is vers 12: 'Hier blijkt de volharding der heiligen, 
die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.' 
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De enige manier om te ontkomen, ofwel uit de handen van het Beest te 
blijven, is jezelf volledig toe te vertrouwen aan Hem! En vol ijver 
volharden in het zoeken/leven in Zijn geboden en Woorden en daarvoor 
uit komen. Standhouden in het staan voor Hém en voor Zijn waarden en 
Woorden!  

Luc.21:19  GNB : 'Door vol te houden zul je je leven redden.' en NBG: 
'Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.' 

Op.3:21: 'Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, 
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn 
troon.' 

Wow, met Hem zitten op Zijn Troon..... met Hem regeren..... wat een 
prachtig vooruitzicht!  

Zullen we daarvoor gaan?? 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U ons van te voren vertelt wat er gaat gebeuren 

zodat we het kunnen herkennen wanneer het gebeurt. Help ons 
doorkneed te worden in Uw Woord.  

 
* We bidden voor Uw Geest van wijsheid en openbaring om ook in de 

tijd te herkennen waar we zijn. De tekenen van de tijd te kunnen 
duiden. 

 
* Help ons trouw te zijn aan al Uw waarden en Woorden en te kunnen 

onderscheiden wanneer daar vanaf geweken wordt. Help mij om voor 
U op te staan en stand te houden. 

 
* Help Uw kinderen om Uw Woord ernstig te nemen, geen water bij de 
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wijn te doen en te denken dat het wel meevalt. Met U valt niet te 
spotten. Breng ons in een nieuwe VREZE DES HEREN. Jes.66:2 'Mijn oog 
rust op de man met een nederig en verslagen hart, die beeft voor mijn 
woord.' 

 
* Breng de kerken en voorgangers in een nieuwe Vreze des Heren. Dat 

ook zij de ernst van de tijd doorzien en daar openlijk over preken. 
 
* We bidden voor een passie om het Openbaring te onderzoeken.  
 
* We bidden voor bescherming van ons land als de ene na de andere 

goddeloze maatregel doorgevoerd wordt. Breng gebed en bidders op 
de been! Een groot leger van mensen die U aanroepen en zich 
verootmoedigen voor U! 

 
* We bidden voor bescherming van onze kinderen. Afgelasting van 

plannen om jongeren en tieners in te enten, en eindeloos te testen. 
We weerstaan dat in Uw Naam! 

 
* Zegen over het goede, het ware, het mooie in ons land! 
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Deel 41 
Openb. 14:14-20 

De oogst 

We hebben de twee groepen gevormd zien worden: de ene die het 
eigendomsteken van het Beest toegelaten had en de andere die stand had 
gehouden en nu met Jezus op de berg Sion staat te zingen. Zuiver wit, 
maagdelijk, zonder enig leugen in hun mond!  

Ik krijg de indruk dat de hele wereldbevolking langzaam maar zeker in 
deze twee groepen ingedeeld is geworden, via een proces van vele 
duizenden dagelijkse keuzetjes. Alsof God ieder voor de keuze stelt: voor 
wie kies je nou? Waar ligt de liefde van je hart? Wat wil je liever: je baan 
of Mij-trouw-zijn? Je vakantie of Mij-trouw-zijn? Zekerheid of Mij-trouw-
zijn? 

(Deze week )laatst lazen we in Matth.5. Maak je geen zorgen over je 
levensonderhoud, maar zoek éérst Mijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid..... we realiseerden ons dat als we niet éérst Zijn Koninkrijk 
zoeken, dat we bepaalde geestelijke ontwikkelingen gewoon niet kunnen 
ZIEN. We doorzien niet. Zoals Luc.21:34 zegt: 'Laat je niet in beslag nemen 
door zorgen voor levensonderhoud, zodat DIE DAG over je kome als een 
STRIK, of als een KLAPNET!' Door maar bezig en bezig te zijn gaat de 
werkelijkheid aan ons voorbij en trappen we in de valstrikken die de 
vijand voor ons heeft uitgezet!! 

Daarna hoorden we een engel uitroepen als een soort einddecreet: 
'Vreest God en geeft Hem eer!' Met andere woorden: 'Eenmaal, 
andermaal - nog iemand die zich wil bekeren?? - het zwaard van het 
oordeel valt nu!' 

Daarna de uitspraak over Babel : 'Gevallen, gevallen is die grote stad!' 
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Dan de derde engel die het afschuwelijke nieuws brengt: als je het 
merkteken genomen hebt, dan ontkom je niet meer aan het drinken van 
de beker van Gods gramschap! 

Het lijkt erop dat alle kaarten zijn geschud. Alles is duidelijk.  

Zoals aan het begin van coronacrisis een bekende gebedsleider in 
Jeruzalem een visioen zag dat God de aarde schudt en schudt en schudt... 
en hij zag een groot rechthoek waarvan 80% grijs was, maar na het 
schudden was er nog alleen maar zwart en wit. 

Alles is rijp geworden, heeft zijn keuze gemaakt en staat nu klaar voor de 
oogst! 

Vs.14 'En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als 
eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe 
sikkel in zijn hand...' 

Ja hoor, de oogst gaat beginnen.... 

Vs.15 'En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem 
tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de 
ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp 
geworden.' 

De oogst van de aarde is geheel rijp geworden. De beslissingen zijn 
gemaakt. 

Ik lees in de volgende hoofdstukken ook niet dat iemand nog tot bekering 
komt! Dat vond ik een heftige ontdekking.  

Joel 3:14: 'Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de 
dag des Heren in het dal der beslissing. 15 De zon en de maan worden 
zwart en de sterren trekken haar glans in. 16 En de Here brult uit Sion en 
verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de 
Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen 
Israëls. ( = alle 'kinderen der belofte') 
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Matth.13:24-31: 'Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het 
Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid 
had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en 
zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen 
het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te 
voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: 
Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan 
onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven 
zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, 
want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren 
kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de 
oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en 
bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen 
in mijn schuur.' 

Vs.16 'En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, 
en de aarde werd gemaaid.' 

Nu gaat de oogst in de Bijbel altijd in drie fasen. Dat zie je ook terug in de 
Bijbelse feesten. Eerst de gersteoogst (de eerstelingen), dan de 
tarweoogst, en dan de druivenoogst. 

De eerstelingen vinden we terug in vs.4 waar de 144.000 op de geestelijke 
berg Sion staan met het Lam. Zij worden 'de eerstelingen' genoemd. 

In vers 16 lijkt het commando gegeven te worden voor de volgende twee 
oogsten. 

Ten eerste de engel in vers 17, hij komt uit de hemelse Tempel, ook met 
een sikkel. Deze oogst de aarde. Dat zou de tarweoogst kunnen zijn. Hier 
worden hier geen details over geopenbaard.  

Daarna komt er nog een engel, met vúúr, het vuur van het altaar. Hij 
oogst de druiven van de aarde.  
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Vs.18 En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het 
vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, 
zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de 
wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.' 

Alle druiven worden in een enorme persbak gestort. De persbak van Gods 
gramschap, op de dag van Gods toorn. 

Vs.19 En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de 
wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap 
Gods.' 

In vers 10 lazen we al dat ook degenen met het merkteken van het Beest 
zullen drinken van de wijn van Gods gramschap die ongemengd is 
toebereid in de beker van ZIjn toorn.  

En de persbak wordt getreden zodat het bloed uit de druiven komt en de 
persbak zich vúlt met bloed. Het niveau is zo hoog als de tomen van de 
paarden.  

Vs.20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit 
de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.' 

In Op.19:15 staat dat Jezus zelf deze persbak treedt: '... en Hijzelf treedt 
de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des 
Almachtigen.' 

Ook in Op.16:19: 'En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden 
der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis 
gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns 
toorns te geven.' 

Jes.63:3 'Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij 
Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen 
spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad.' 
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Hier leren we een heel andere kant van Jezus kennen: Hij rekent 
daadwerkelijk af met het kwaad. 

Joel.3:13 'Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de 
perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot.' 

Hij gaat echt afrekenen met het kwaad! Dat is goed nieuws! 

Ons mensen is veel onrecht aangedaan, en wij moesten leren af te zien 
van wraak.  

Maar nu zien we dat God écht de wraak toekomt:  'Wreekt uzelf niet, mijn 
geliefde broeders...... want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik 
zal het vergelden, spreekt de Heer!' Rom. 12:19 

Hij zegt wat Hij doet en doet wat Hij zegt.   

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Vader, dat U God bent! De éne God die hemel en aarde 

gemaakt heeft, en die Zelf de standaard is van gerechtigheid en 
waarheid. Dank dat we u mogen kennen en dat we mogen weten hoe 
we U welgevallig kunnen zijn. 

 
* Dank voor Uw Zoon dat Hij de verlossing van de leugen bewerkt heeft 

en ons de rechtmatige toegang verleend heeft tot Uw Koninkrijk! 
 
* Breek door in ons land met een diep besef van Wie U bent en hoe 

werkelijk en waarachtig U en Uw Woorden zijn. Doe ons innerlijk beven 
voor U en voor Uw Woord. 

 
* Breng een besef van ernst in deze tijd dat we beseffen dat ONS 

EEUWIG HEIL afhangt van de keuzes die we maken! 
 
* Help ons op te staan in gebed en in woorden en daden voor waarheid 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
174 

 

en gerechtigheid, en sterk ieder. 

Deel 42 
Openb. 15:1 + 7 
Gods gramschap 

Wat een onderwerp hè, 'Gods gramschap'? 

Deze week kwam deze zin in me op: 'Niet alleen de mooie verzen in de 
Bijbel zijn waar, maar ook de moeilijke!' 

In Op.14 hebben we gezien dat de oogst van de aarde geheel rijp 
geworden was. Rijp om geoogst te worden. En inderdaad werd de aarde 
gemaaid:  

 de eerstelingen (gersteoogst), zij die met het Lam op de berg Sion 
staan te zingen;  

 daarna - naar ik denk - de tarweoogst. Dit zou ook deel van het 
'goede zaad' kunnen zijn, maar heb daar niet helemaal zicht op;  

 en ten slotte de druivenoogst.  

De rijpe druiven zijn uiterst sappig geworden, want ze hebben zich volop 
te goed gedaan aan de wijn van deze aarde. Genoten van de 
ongerechtigheden van de volken. En nu is het tijd om geoogst te worden.  

Alle druiven komen terecht in de 'persbak van Gods gramschap', die 
getreden wordt door de paardenhoeven van de Maaier, waarbij het bloed 
tot aan de monden van de paarden oploopt. Wat een schrikwekkend 
gebeuren. 

Daarna lezen we in Op.15:1 

'En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven 
engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de 
GRAMSCHAP GODS voleindigd.' 
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Een andere vertaling zegt: 'Ik zag in de hemel opnieuw een 
indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de 
zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt.' 

'... 'Zeven engelen met zeven plagen, de allerzwaarste; want hiermee 
heeft Gods toorn zijn toppunt bereikt.' 

Ook in vers 7 zien we de zeven engelen weer terug: 'En één van de vier 
dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de 
gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.' 

Schalen vol gramschap gaan uitgegoten worden over de aarde. 

Laten we eens nadenken over 'Gods gramschap'.  

We hebben zo lang God alleen gekend in Zijn liefde. Gedacht dat Hij enkel 
liefde is.  

In deze hoofdstukken komt Zijn toorn, Zijn 'gramschap', Zijn woede 
onontkoombaar duidelijk naar voren.  

Waar is God woedend over? 

Lijkt me niet onnodig om die vraag te stellen, want ik wil liever niet met 
die gramschap te maken krijgen. 

Laten we wat teksten opzoeken over Gods gramschap:  

2 Kon. 22:17 '.... omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor 
andere goden, teneinde Mij te krenken met al het maaksel van hun 
handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder 
geblust te worden.' (ook 2Kron.34:25) 

2 Kron. 36:16 '... maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn 
woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des Heren zich 
zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was.' 

Jer. 21:12:  Zo zegt de Here: Oefent ten spoedigste recht en bevrijdt de 
beroofde uit de macht van de verdrukker, opdat mijn gramschap niet als 
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een vuur uitsla en onuitblusbaar brande, om de boosheid uwer 
handelingen. 

Micha 5:15: En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de 
volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 

Jer. 32:31: Want deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt 
sedert de dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet 
wegdoen uit mijn ogen  

Rom.2:8: '.... maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam 
en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.' 

We komen tegen dat Gods woede wordt opgewekt door: 
 Hem verlaten 
 offers ontsteken voor andere goden (afgoderij) 
 Zijn woorden verachten 
 Zijn boodschappers honen en bespotten 
 recht verzaken  
 de hulpbehoevende overlaten aan de macht van de verdrukker 
 GEEN GEHOOR GEVEN AAN GOD 
 de waarheid ongehoorzaam zijn 
 ongerechtigheid najagen 

 

Dit afvallig gedrag heeft tot gevolg: 

Hab.3:12: 'In gramschap doorschrijdt Gij de aarde, in toorn DORST Gij de 
volkeren'.  

In het volgende vers vinden we nog een diepere motivatie van Gods 
woede: 

Zef.3:8: 'Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des Heren, ten dage dat Ik 
zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, 
koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel 
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mijn brandende toorn, want DOOR HET VUUR VAN MIJN NAIJVER zal de 
ganse aarde verteerd worden.' 

Wij dienen een NA-IJVERIG GOD! 

Hij is namelijk de ENIGE God! De WARE God. 

DE HELE AARDE IS VAN HEM!! 

Hij overziet alles en weet ook dat elke ándere god rechtstreeks verbonden 
is aan satan, de opstandeling tegen God die alles wat God mooi bedoeld 
en gemaakt heeft, kapot maakt. Satan maakt alles kapot. 

Maar God heeft wél de mens een eigen vrije wil gegeven, want vanwege 
de aard van de liefde móet hij zelf kunnen kiezen wie hij dienen wil. 

Alleen, alles zal zijn consequenties hebben. Geen keuze komt zonder 
gevolg.  

Kiezen we ervoor God te gehoorzamen dan oogsten we zegen en 
vervulling door verbondenheid met de Gods des Levens. 

Kiezen we ervoor niet God op de eerste plaats te zetten maar onze eigen 
weg te gaan - welke weg dan ook -  dan oogsten we het gevolg van ons 
los-zijn van God, en dat is uiteindelijk de beker van gramschap die over 
ons uitgegoten wordt, netzo als die uitgegoten wordt over de goden die 
wij dienen.  

Laten we hier niet lichtvaardig over denken. Met onze God valt werkelijk 
niet te spotten.   

Hij is een liefdevolle Vader voor wie Hem dient, en er is geen noodzaak tot 
vrees voor wie zich overgeeft aan Hem. 

Gisteren hadden we het nog over het zoonschap. We hebben de Geest 
van het zoonschap gekregen die ons uit doet roepen: Abba, Vader!! We 
mogen ons volledig veilig en vergeven weten bij Hem. 
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Maar nét zo werkelijk is de afwijzing van ieder die zich NIET overgeeft en 
Hem NIET gehoorzaamt. 

Ps.34:15,16: De ogen des Heren zijn OP de rechtvaardigen, en zijn oren tot 
hun hulpgeroep; het aangezicht des Heren is TEGEN hen die kwaad doen, 
om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. 

Deze tweespalt kom je voortdurend tegen in Gods Woord. 

Let er maar op. 

Matth.3:12: 'De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel 
zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij 
verbranden met onuitblusbaar vuur.' 

Hebr.10:31: 'Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!' 

Hebr.12:28,29: 'Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 
koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem 
welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een 
verterend vuur.' 

Voor wie nog een mooie illustratie wil: Jer.25:15-30 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank Heer, dat we U beter mogen leren kennen. Niet alleen Uw 

liefdevolle kant, maar ook de keerkant van de medaille, Uw ijver voor 
recht en rechtvaardigheid, en voor heelheid. Zoals U vroeger al tegen 
Israel zei: 'Zo zal het kwaad uit het land worden uitgeroeid'.  

 
* Dank U dat U de aarde niet overlaat aan het kwaad.... maar dat U komt 

om de aarde daarvan te verlossen! Help ons om ons daarin te 
verheugen en daarin met U mee te bewegen! 
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* Help ons om in overgave en gehoorzaamheid op te staan in Uw kracht 
en Uw Waarheid te laten horen! 

 
* We bidden voor ieder in ons land die opstaat voor waarheid en recht. 

Laat deze beweging steeds groter en breder worden, steeds dieper in U 
gefundeerd, steeds krachtiger uit U puttend! 

 
* We bidden voor alle kerken, alle preken, alle gesprekken komend 

weekend.... meer openbaring van Wie U bent, in de beide kanten van 
Uw Liefde! 
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Deel 43 
Openb. 15:1-4 

Inkijkje in de hemel 

Door dit hoofdstuk krijgen we een geweldig inkijkje in de hemel. Het hele 
hoofdstuk speelt zich in feite af in de hemel.   

En dat is het mooie van het hele boek Openbaring, voortdurend switcht 
het decorum van de hemel naar de aarde en van de aarde naar de 
hemel...... die twee dimensie worden helemaal geïntegreerd. Alsof het 
één wereld is. En dat is natuurlijk ook zo. Ook al ZIEN wij de hemelse 
dimensie niet met onze natuurlijke ogen -  dat is de 'geestelijke' dimensie, 
de plek waar God woont, maar óók de wereld van motivaties - hij IS er 
wel, en we kunnen daar maar beter rekening mee houden. En bidden dat 
we die mogen léren zien.  

Hemel en aarde horen onlosmakelijk bij elkaar, en worden meer en meer 
één in Hem, én vervuld met Hem! (Kol.1:19,20) 

Ef.1:9,10 zegt dat 'al wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd - 
dat is Christus - wordt samengebracht'.  

In dat proces van 'samenbrengen' bevinden we ons.  

'Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals het in de hemel is, zo ook op 
de aarde'. (Matth.6:9,10) Geen scheiding meer, maar integratie en 
samensmelting van hemel en aarde. Overal is God. Hoe heerlijk zal dat 
zijn! 

Maar voor het zover is, gaan we eerst nog door wat eindtijdshobbels 
heen:-).  

Terug dus naar Op.15. 
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We zien in vs.2 een zee van glas vermengd met vuur.... en daarop staan 
de overwinnaars...... die overwonnen hebben van de misleiding en de 
verleiding van het Beest én van zijn beeld én van het getal van zijn naam 
......... citers in hun handen.... zingend.... het lied van Mozes.... én het lied 
van het Lam! 

Waarom zouden ze op dit moment het lied van Mozes zingen? 

Het lied van Mozes werd gezongen nadat het volk, dat met veel gedoe uit 
Egypte getrokken was, alsnog achtervolgd werd door de Farao en zijn 
elite-legers.... en God de zee spleet en een pad voor hen maakte om over 
te steken....  maar de zee deed terugvloeien en de Egyptenaren deed 
verdrinken, inclusief de Farao himself. De ultieme bevrijding! 

Het volk dankte God uit volle borst met lied en reidans! Lees Ex.15. 

Maar het lied dat gezongen wordt in Op.15 is niet alleen het lied van 
Mozes, maar ook het lied van het Lam! 

Hij wordt ook wel 'de grotere Mozes' genoemd. Dat komt door Gods 
woord aan Mozes in Deut.18:18,19:  

'Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, 
zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal alles tot 
hen zeggen, wat Ik Hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden 
welke Hij in Mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.' 

Hij spreekt daar over Jezus, Gods geheimenis (Kol.1:26,27), die toen nog 
volledig verborgen was.  

Nadat Jezus gekruisigd, opgestaan en opgevaren is en de Heilige Geest is 
uitgestort, begrijpen de apostelen opeens het héle plaatje van Gods 
heilsgeschiedenis. Namelijk dat alles draait om JEZUS!  Dat Jezus 'De 
grotere Mozes' is. Petrus zegt in één van die eerste toespraken waarin hij 
de heilsgeschiedenis uitlegt:  
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'Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan 
uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u 
spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet 
hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.' 

Buiten Jezus is er geen weg van behoud.  

1Kor.10:6 zegt dat 'deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied.' Gods 
weg met Israël is een voorbeeld voor wat Hij doet met de hele aarde.  

God zou door JEZUS de héle wereldbevolking brengen in een proces van 
uitleiding! 

Gal.1:3 '...... die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons UIT TE 
TREKKEN UIT DE TEGENWOORDIGE BOZE WERELD, naar de wil van onze 
God en Vader..' 

Onze hele aardse reis is in feite een uitleiding uit de duistere wereld 
waarin we geboren zijn. 

Kol.1:3  'Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht 
in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,..' 

In de eindtijd neemt de duidelijkheid van deze uitleiding toe. 

In Op.18:4 zegt God: 'Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen 
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.' 

En hier in Op.15 staan ze dan : de 'uitgetrokkenen', de verlosten - het is 
gelukt, ze zijn ontkomen aan de macht van het Beest.... aan de verleiding 
van zijn beeld .... en aan de verleiding en de macht van zijn getal..... ze zijn 
veilig aangekomen aan de hemelse glazen zee.... en vól gejubel en gejuich 
zingen ze nu - nét zo als het volk Israël in Ex.15 zong, zo zingen zij nu in 
Op.15 even uitbundig hun dank naar God die hen redde!  

Gods geschiedenis met de aarde is een verhaal van bevrijding!! Ik word er 
erg blij van als ik hierover schrijf. Hoe moeilijk onze tijd ook is, en hoe 
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zwaar het ook is om de plannen van de duisternis naar boven te zien 
komen, des te geweldiger is het te beseffen dat God ons aan het bevrijden 
is!! En we zullen zingen aan de glazen zee zoals het volk Israël aan de 
Schelfzee. 

Ook bijzonder dat het volk Israël bevrijding vierde aan de zee. Ook wij 
zullen onze bevrijding vieren aan een zee, de glazen zee vóór de Troon 
van God. Op.4:6 'En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.' 

Als ik dit lees moet ik toch wel denken aan de oude Hebreeuwse 
voorstelling van hemel en aarde zoals die alle eeuwen tot ruwweg 1500 
na Chr. geloofd werd en die ook klopt met de Bijbelse beschrijving: dat 
boven de aarde een soort koepel is die het uitspansel insluit en die de 
glazen zou kunnen zijn, waarboven de Troon van God is.  

Waar zich ook bevindt, dáár klinkt een geweldig bevrijdingslied: 
 

'Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; 
rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! 

Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? 
Immers, Gij alleen zijt heilig! 

Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in 
aanbidding, 

omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.' 
 

Wie zou U NIET vrezen, o allergrootste God, allergeweldigste Vader, 
Schepper, Bevrijder... Grootste aller Koningen? 

Wat U doet is buitengewoon ingenieus, buitengewoon indrukwekkend 
........ uitblinkend in puurheid, heiligheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid.....  

We kunnen niet anders dan voor U neervallen in eerbied en verwondering 
en dankbaarheid!  
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Hoe komt alles wat krom was weer goed door Uw oordelen, door Uw 
rechtspraak, die zo rechtvaardig is! 

Jes.26 zei het al vele jaren geleden: '8 Ook in de weg uwer gerichten 
hebben wij U verwacht, o Here;  

naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. 9 Van 
ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn 
gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de 
inwoners der wereld gerechtigheid.' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U dat U een RECHTVAARDIG God bent! We zijn zoooo dankbaar 

voor Uw rechtvaardigheid, Uw eerlijkheid, Uw waarheid. Zo BENT u! 
 
* Dank dat Uw oordelen alles recht gaan zetten wat krom en verdraaid is 

geworden op aarde! 
 
* Dank dat we U leren kennen door Uw oordelen. Leer ons nog meer hoe 

dat werkt. Leer ons BLIJ te zijn met Uw oordelen, en niet bang te zijn. 
Christus heeft de beker van gramschap voor óns gedronken, we 
hoeven niet meer bang te zijn voor onszelf. Ps.:7,7,8 'Al vallen er 
duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het 
niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de 
vergelding aan de goddelozen zien.' 

 
* Dank U dat we onze bevrijding mogen uitzingen aan de glazen zee. 

Help ons de woorden van Openbaring dicht bij ons hart te laten 
komen. 

 
* Help Nederland Uw Woord en vooral het boek Openbaring te lezen, te 
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herlezen, te overdenken, te bestuderen.... opdat we de tijden 
herkennen en mee mogen bewegen met U in deze eindtijd! 

 
 

Deel 44 
Openb. 15:5-16:1 

De voleinding van Gods gramschap 

We zagen al dat het hele hoofdstuk zich in de hemel afspeelt. We kunnen 
hier dus zomaar een blik in de hemel slaan! Hoe bijzonder is dat!! 

We 'zagen' op de glazen zee de overwinnaars staan 'van het Beest en van 
zijn beeld en van zijn getal van zijn naam' en ze zingen uit volle borst het 
Grote Bevrijdingslied. Ongeveer hetzelfde lied als het volk Israël aan de 
Schelfzee gezongen had, toen ze glorieus waren gered uit de hand van 
Farao. Nu is dít volk bevrijd uit de hand van het Beest! Ze zingen hetzelfde 
lied, het lied van Mozes en van het Lam!  

Het lied zelf is fantastisch, het beschrijft God in Zijn grootheid, 
Koningschap en Zijn rechtvaardigheid. Alle volken zullen neerknielen en 
Gods Koningschap en rechtvaardigheid erkennen! En wij zullen daar bij 
staan te juichen 

We gaan verder met vers 5: 'En daarna zag ik, en de tempel van de tent 
der getuigenis in de hemel ging open....' 

In Op.11:19 gebeurde het al dat de Tempel in de hemel open ging en de 
Ark des Verbonds zichtbaar werd..... dat gebeurde toen Jezus Zijn 
Koningschap op Zich nam..... 

Het overwicht en de heerschappij van de hemel werd superzichtbaar.... de 
majesteit en soevereiniteit van God werd haarscherp! 

Nu wéér wordt de Tempel met de Ark van het getuigenis zichtbaar.......  
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Alles houdt de adem in.....  

De hemel, en Gods waarachtige normen en Woorden worden zo scherp, 
zo zichtbaar.... opeens begrijpt iedereen dat dát ware rechtvaardigheid 
is.... en dat alles wat daar níet mee strookt niet langer kan bestaan. Daar 
moet mee worden afgerekend, dat heeft alle bestaansrecht verloren! 

In Zijn Licht zien alle aardbewoners en hemel bewoners nu duidelijk wat 
waarachtig Licht is. 

In vers 6 komen zeven engelen komen naar voren: 'Bekleed met rein en 
blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel'.  

Hoe heilig zien ze eruit! Hoe rein en puur! 

Ze dragen alle zeven een schaal 'vol van de gramschap van God.' 

Zouden dat de schalen zijn waarin eerst de gebeden van de heiligen 
waren verzameld in Op.5:8, waarna het Lam het eerste zegel begon te 
openen?  

Zouden het dezelfde schalen zijn als die later in Op.8:5 gevuld werden met 
het vuur van het altaar dat uitgegoten werd over de aarde, waarna de 
zeven bazuinen geblazen werden?  

Wat bevatten deze zeven schalen nu? 

Vs.7 'En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden 
schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.' 

Vs1 zegt: 'zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want 
daarmede is de gramschap Gods voleindigd.' 

Oeps, in de schalen bevinden zich zeven 'plagen' of straffen, waarmee de 
gramschap van God over het kwaad tot een einde komt. Ze VOLEINDIGEN 
de boosheid van de eeuwige God over het kwaad. Ze brengen die 
boosheid tot rust, tot genoegdoening.   
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Alle schuld wordt erdoor vereffend. 'Mij komt de wraak toe', had God 
immers gezegd. Er is geen onrecht dat NIET vereffend wordt! God is 
immers een rechtvaardig God.  

Alle onrecht vraagt genoegdoening, het moet berecht en gestraft worden. 
Als ons ons onrecht vergeven wordt kan dat alleen maar omdat Iemand 
anders (Jezus) ons onrecht gedragen heeft.  

Als de engelen met de schalen de hemelse Tempel uitkomen begint de 
Tempel zich langzaam te vullen met rook.....  de heerlijkheid van God 
wordt zichtbaar..... ruikbaar...... haast tastbaar....... niemand kan naar 
binnen of buiten.... ieder staat stokstijf stil..... vol sidderen en beven..... 
vol vreze voor de eeuwige God, die heilig en vol majesteit is! 

Zoals Jesaja het had gezien, zo zag de hele wereld het nu:   

Jes.6:3,4 'En de ene seraf riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here 
der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de 
dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met 
rook....' 

Zoals gebeurde toen Gods Aanwezigheid de Tabernakel vulde in Ex.40:34: 
'En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des 
Heren vervulde de tabernakel'. 

Of bij de Tempel van Salomo in 1Kon.8:10,11: 'Toen de priesters uit het 
heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des Heren, zodat 
de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te 
doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld..' 

Wat een heilig moment! 

Daarna klinkt een luide stem uit de hemel die de opdracht geeft: 'Gaat 
heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.' 
Op.16:1 

Het onvermijdelijke moment van de afrekening gekomen! 
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Jes.26:20,21: Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren 
achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de 
Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de 
aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed 
aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.' 

Jes.2:12-19 noemde het al: Want er is een dag van de Here der 
heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich 
verheft, opdat het vernederd worde; tegen alle trotse en hoge ceders van 
de Libanon en alle eiken van Basan, tegen alle trotse bergen en alle hoge 
heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, tegen alle schepen 
van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der 
mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de Here 
alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen 
verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van 
de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner 
majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.' 

Laten we vol ontzag zijn voor deze eeuwige en enig ware en rechtvaardige 
God!  

Jes.33:22  'Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, 
onze Koning, Hij zal ons verlossen!' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Heer, dank U dat U geen zonde ongestraft laat. Dat elke zonde die ons 

is aangedaan berecht wordt. Ook de onrechtvaardigheden die ons in 
deze tijd worden aangedaan! Groot en wonderbaar zijn U werken, 
Here, God, Almachtige! Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij 
Koning der volkeren! 

 
* Help ons om U voortdurend te aanbidden en te bezingen, zoals in dit 
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lied van Mozes en het Lam.  
'Wie zou U niet vrezen, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, Gij alleen zijt heilig! 
Want alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen in aanbidding, 

omdat Uw gerichten openbaar zijn geworden'. 
 
* Help hen die vervolgd worden, in ons land en daarbuiten, om Uw 

grootheid te bezingen zoals Paulus en Silas in de gevangenis, en hun 
vertrouwen op U te blijven stellen.    

 
* Geef bevrijding en grote krachten en tekenen in ons land op ons 

bidden en aanbidden. 
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Deel 45 
Openb. 15:5-16:1 

De gramschap van de heilige God 

Fijn om ons weer verder te verdiepen in het boek Openbaring. We waren 
voor de vakantie geëindigd bij Op.15. We kijken daar nog even op terug. 

In vers 5 van Op.15 kijken we rechtstreeks in de hemel waar we kunnen 
zien hoe daar 'de Tempel van de Tent der Getuigenis' open gaat ..... en 
zeven engelen in reine en blinkende gewaden, met gouden gordels om, 
naar voren stappen, en elk een schaal in handen krijgt......  

Aan alles voel je dat dit een uiterst gewichtig moment is. 

Eén van de vier dieren geeft aan elk van de zeven engelen een gouden 
schaal 'vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheid'.  

Schalen vol met gramschap van de eeuwige God! 

Hoe ziet dat eruit? Wat zit daar in? 

In vers 1 lezen we: 'En ik zag een ander teken in de hemel, groot en 
wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want 
daarmede is de gramschap Gods voleindigd.' 

Er zitten plagen in de schalen, plagen die zo groot zijn dat ze een 
genoegdoening zijn voor de gramschap in Gods heilige hart. 

Ze VOLEINDIGEN de boosheid van de eeuwige God over het kwaad. Ze 
brengen die boosheid tot rust, tot genoegdoening. Alle schuld wordt 
hierdoor vereffend. 'Mij komt de wraak toe', had God immers gezegd, al 
in Deut.32:35. 

Er kan geen onrecht bestaan dat NIET vereffend wordt voor God! Hij is 
immers een rechtvaardig God.  
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Als God óns vergeving schenkt kan dat alleen maar omdat Iemand anders, 
Jezus, óns onrecht gedragen heeft en er juridisch genoegdoening voor 
heeft gebracht. 

 Jes.53:5 '... om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden'. 

Maar als er géén bekering en géén belijden is, kan het niet anders of Gods 
toorn móet zich openbaren, over elke goddeloosheid en over elke 
ongerechtigheid. Rom.1:18 

Ezech.22:29 'Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en 
pleegt roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de vreemdeling 
doet het tegen alle recht geweld aan. 

Ezech.22:31: ‘Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het 
vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op 
hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here Here.’ 

Ezech.22:21: ‘Ja, Ik zal u verzamelen en onder u het vuur van mijn 
verbolgenheid aanblazen, en gij zult daarin gesmolten worden.’ 

Ezech.22:22: ‘Zoals zilver in de smeltoven gesmolten wordt, zo zult gij 
daarin gesmolten worden; en gij zult weten, dat Ik, de Here, mijn 
grimmigheid over u heb uitgestort'.  

Hab.3:12 'In gramschap doorschrijdt Gij de aarde, in toorn dorst Gij de 
volkeren.' 

Jes.26:21 'Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der 
bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op 
haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer 
bedekken.' 

Dan.11:36 '...... totdat de maat van de gramschap vol is; want wat 
vastbesloten is - geschiedt.' 
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In Openb.15 zien we dat de maat van Gods gramschap helemaal vol 
geworden is. Er zal nu geen uitstel meer zijn (Openb.10:7). De hele eis van 
Gods rechtvaardige wet moet vervuld worden. Of door het offer van Jezus 
of door het VUUR van Gods toorn! 

2Petr.3:7 'Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn .... als een 
schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van 
de ondergang der goddeloze mensen.' 

De hele Tempel in de hemel vult zich met rook....vanwege Gods 
HEERLIJKHEID, Zijn HEILIGHEID..... Zijn KRACHT....... alles houdt de adem in 
en is tot in de toppen gespannen en zich bewust van de ernst van het 
moment.....  

Hoe gaat de gramschap van de eeuwige, heilige God zich manifesteren? 

Daarover gaan we de volgende keer verder. 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat wij U mogen leren kennen, niet alleen in Uw 

zachtaardige kanten maar ook in Uw schrikwekkende toorn, Uw 
gramschap. 

 
* Breng ons hart nog meer in eenheid met Uw hart, Heer, zodat we iets 

meer van Uw toorn en gramschap leren meevoelen en kennen.....  
 
* Leer ons om met de overwinnaars mee te juichen: 'Rechtvaardig en 

waarachtig zijn Uw wegen, Wie zou niet U vrezen?' Dank dat U komt 
om recht en gerechtigheid te brengen. 

 
* We bidden ook nu Uw gerechtigheid over ons land.  
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* Sterk hen die opstaan voor recht en gerechtigheid, versterk hun hart, 
laat Jezus meer en meer in hen woning maken. 

 
* Heer we bidden voor bescherming van onze Nederlandse kinderen, 

onze volgende generatie.  
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Deel 46 
Openb. 16:1-7 

Het vergoten bloed van de heiligen vergolden 

In dit stukje worden de eerste drie gouden schalen uitgegoten, die vol zijn 
van Gods gramschap . 

De eerste schaal veroorzaakt 'een boos en kwaadaardig gezwel' aan de 
mensen die het merkteken van het Beest hebben aangenomen en die zijn 
beeld hebben aanbeden.  

De inhoud van de tweede schaal komt in de zee terecht, en de zee wordt 
'bloed als van een dode'. Hoe dat er precies uitziet weet ik niet, maar het 
veroorzaakt wel dat álle levende wezens in de zee sterven. Vreselijk, alle 
leven weg uit de zee! 

Moet je lezen in Gen.1:20,21 met hoeveel vreugde God dat leven schiep! 

'En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens...  Toen 
schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, 
waarvan de wateren wemelen.. 

En God zag, dat het goed was.' 

En nu, bij de tweede schaal is alles dood! Wat een plaag! 

De derde schaal komt terecht op de bronnen en de rivieren en vervuilt 
daar alle water. 

Dan staat er dit opmerkelijke in vers 5 en 6: 'Rechtvaardig zijt Gij, die zijt 
en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. OMDAT ZIJ HET 
BLOED DER HEILIGEN EN DER PROFETEN VERGOTEN HEBBEN, hebt Gij hun 
ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!' 

Dus God oordeelt hen omdat zij het bloed der heiligen en profeten 
vergoten hebben..... Gods gramschap neemt dus enorm toe als Hij ziet dat 
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de heiligen vermoord worden! En als de beker van gramschap vol is, móet 
Hij wel Zijn rechtvaardig oordeel uitgieten.   

Op.19:2 '... waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft 
de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en HIJ 
HEEFT HET BLOED ZIJNER KNECHTEN VAN HAAR HAND GEEIST.' (Sprekend 
over de hoer Babylon) 

Op.18:24  '... en in haar (Babel) werd gevonden het bloed van profeten en 
van heiligen, en van allen die geslacht zijn op de aarde.' 

Op.17:6 'En ik zag de vrouw (Babylon) dronken van het bloed der heiligen 
en van het bloed der getuigen van Jezus.' 

Het vergieten van het Bloed van Gods geliefden, die Zijn getuigenis 
dragen, doet de gramschap in Gods hart enorm toenemen.  Het is de 
directe aanleiding tot Zijn oordelen! 

Toch staat God het Zelf toe dat het Beest oorlog voert tegen de heiligen 
en hen overwint: 

 Op.13:7 'En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 
voeren en hen te overwinnen;' 

 Op. 3:15 'En hem werd gegeven ..... dat allen, die het beeld van het 
beest niet aanbaden, gedood werden.' 

 Matth.24:9 'Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij 
zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns 
naams wil.' 

 

Deze aarde wil God zo graag wég hebben, dat ze ook allen die van God 
getuigen dood willen hebben. Satan wil door de agenda van het Beest de 
hele aarde voor zichzelf opeisen. 

Maar juist dit bloedvergieten leidt tot het oordeel. En dat opent de deur 
naar een heel mooi nieuw scenario: Dan.7:21: 'Ik zag, dat die horen strijd 
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voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 TOTDAT de Oude van 
dagen kwam en RECHT VERSCHAFT WERD aan de heiligen des 
Allerhoogsten en DE TIJD NADERDE DAT DE HEILIGEN HET KONINGSCHAP 
IN BEZIT KREGEN.' 

Als het bloedvergieten en lijden toeneemt onder allen die getuigen van 
Hem, en de uitstorting van Gods gramschap volgt, komt óók de tijd dat de 
martelaren als eerstelingen met het Lam op de berg Sion staan en het 
koningschap samen met Hem in bezit mogen nemen!  

Dan.7: 25-27 zegt het nog eens: Hij (het vierde dier) zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde 
richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in 
zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dán 
zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij 
ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het 
koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse 
hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des 
Allerhoogsten...' 

Ons evangelie is dus een evangelie van volhouden en van lijden. Maar ook 
van verheerlijkt worden. Nota bene, als we volhouden tot het einde - 
zoals de gemeenten in Openb.2 en 3 - zullen we met Hem regeren! Wat 
een eer! 

Rom.8:18: 'Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons 
geopenbaard zal worden.' 

Op.20:4,5  'En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn 
beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en 
gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de 
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overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar 
tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.' 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer voor Uw geweldige verhaal met de mensheid, dat U recht 

en gerechtigheid gaat brengen. Dat het onrecht op aarde zal eindigen, 
en dat ieder zijn verdiende loon zal ontvangen. 

 
* Houd ons door Uw Heilige Geest en Uw Woord voortdurend bewust 

van deze eeuwige werkelijkheid, dat U Koning bent en Rechter, dat U 
regeert en oordeelt. En dat wij met U zullen regeren als we volharden 
tot het einde.  

 
* Versterk ons hart, bereid het toe, dat we kunnen volhouden ook als de 

druk en verdrukking erger wordt. Dat we trouw blijven tot het einde. 
Bereid voor ons voor op lijden. 

 
* We bidden voor uw volk in ons land, dat we trouw blijven tot het 

einde. Dat ons hart vol passie is om U steeds meer te leren kennen, als 
Heer, als Koning, maar ook als Rechter. 
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Deel 47 
Openb. 16:1-7 + Jes. 42:13-17 

Mij komt de wraak toe 

Vorige keer zagen we hoe in Openb. 16 de eerste drie schalen werden 
uitgegoten. De plagen van deze schalen brengen de gramschap van God 
tot bedaren. Daardoor breekt Zijn rechtvaardigheid door op aarde.  

De boodschap(per) van het water klinkt als volgt (vers 5-7): 'U bent 
rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel 
geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten 
vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij 
verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja 
Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.’ 

We moeten ons goed realiseren dat God niet zomaar een boze bui heeft 
over wat de mensheid 'fout doet'.  

Maar dat het meegaan van de mensheid in de leugenwereld van Gods 
vijand - die de mensheid ertoe beweegt om God af te schrijven en weg te 
redeneren en tegen Hem op te staan, en die daarentegen een éigen 
werkelijkheid creëert die vol is van menselijke eigengerechtigheid - dat 
deze reactie van de mensheid God tot in het diepst van Zijn wezen 
krenkt!! 

Wij krenken God als wij op onszelf vertrouwen en niet op Hem! 

Het is onrecht om op onszelf te vertrouwen en niet op God. Het klopt 
niet. Het is niet wáár, het is niet juist! 

Want de mens hééft geen leven in zich zonder God, heeft geen kracht in 
zich die hij NIET van God gekregen heeft. 

Gód is de bron van het leven. Wij moeten daar eerlijk over zijn, dat is 
rechtvaardig. Dat is passend. Dat is RECHT! 
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Als dat ontkend wordt, moet God ingrijpen en afrekenen met dat onrecht, 
die onwaarheid.  

Hij heeft zich lang ingehouden, lang geduld gehad - maar nu in Openb.16 
gaat Hij Zijn volle gang. 

Jes.42:13-15: ‘De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de 
strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij 
betoont Zich een held tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen, 
Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een 
barende vrouw; Ik zal snuiven en hijgen tegelijk......’ 

Om justitieel het volle recht te hebben om in te grijpen, laat God eerst het 
kwaad tot volle wasdom komen. Eerst moeten de machten openlijk 
tentoongesteld worden. (Kol.2:15) Er moet zichtbaar worden hoe slécht 
ze zijn, hoe opstandig tegen God, hoe Godslasterlijk, hoe moorddadig, hoe 
wreed, hoe verderfelijk..... Hij zegt immers, wanneer Hij spreekt over het 
zuurdesem der Farizeeërs, dat niets verborgen is of het zal openbaar 
worden.... en dat al wat in het donker gesproken is in het licht gehoord zal 
worden. Matth.12:1-5 Wel, dat is nu aan het gebeuren. 

Plannen die lang geleden in het occulte al bedacht werden, die in het 
geheim zorgvuldig samengezworen en voorbereid werden, die komen nu 
aan het licht. Omdat ze nu worden uitgevoerd en doorgevoerd. Dus ze 
kúnnen niet onzichtbaar blijven. Hoewel de vijand zijn uiterste best doet 
om de hele mensheid in onwetendheid te houden door alle juiste 
informatie te censureren en uit te bannen. Wat een oorlog!!  

Allereerst een psychologische oorlog, vervolgens een informatieoorlog. 
Maar ook een medische oorlog. 

Eigenlijk een oorlog op heel veel vlakken. 

Die oorlog ga je beseffen als je je bewust wordt van de agenda die wordt 
gehanteerd. Deze bevat 17 doelen. Zoek ze eens op bij onze 
Rijksoverheid, zie de link # onderaan. Ook onze overheid heeft zich 
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gecompromitteerd aan deze doelen, net zo als de overheden van de 
meeste landen. Daarom zie je in de meeste landen precies dezelfde 
aanpak. Er zit een wereldwijd gezamenlijke strategie achter.  

De woorden van de 17 doelen klinken goed, maar inmiddels wordt meer 
en meer duidelijk dat de definitie van deze woorden voor de opstellers 
flink afwijkend is van wat de lezers verwachten. En dát is de manier 
waarop de mensheid om de tuin geleid wordt, en misleid. Het lijkt mooi, 
maar het is spreken met een dubbele tong, zoals een slang een gespleten 
tong heeft.  

En God staat dit dus toe. Maar niet voor altijd. Voor een korte tijd mag het 
zijn gang gaan. Het mag zelfs het bloed van de heiligen vergieten. Des te 
meer geeft dat God gelegenheid om hen dit kwaad toe te rekenen. Hen 
verantwoordelijk te houden voor al dit bloedvergieten. 

Niemand ontkomt aan zijn straf. 

God zegt: 'Laat af van de toorn, Mij komt de wraak toe'. (Hebr.10:30) 
Denk maar niet dat God bekeerloze zondaars ongestraft laat begaan.  

Dus als ons kwaad wordt aangedaan, laten we nu al beslissen om los te 
laten en de wraak aan God over te laten. Hij is een rechtvaardig God, en 
Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. (Ex.34:7) 

Gelukkig is er bij God altijd ruimte voor bekering en berouw. Hij is 
barmhartig en genadig, groot van goedertierenheid en trouw (Ex.34:6). 
Maar tegelijkertijd valt er niet met Hem te spotten, als we ons niet 
bekeren! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U ons niet onbeperkt overlaat aan de slechte agenda's 

die rondgaan op deze aarde. 
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* Dank U dat U ons nooit boven vermogen verzoekt, maar dat U met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zorgt. 

 
* Help ons om ons volledige vertrouwen op U te stellen. OM dat niet 

alleen in woorden te doen, maar ook in daden en ook in keuzes. 
 
* Bereid ons voor als ons lijden te wachten staat. Maak ons hart sterk in 

U. 
 
BIJLAGE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/
internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-
werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling 
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Deel 48 
Openb. 16:1-11 

Vierde en vijfde schaal: hardheid van hart 

We zijn aan het bestuderen hoe na de zeven zegels van de boekrol die het 
Lam heeft geopend, er zeven bazuinen zijn geblazen die bij de laatste 
bazuin geresulteerd hebben in het opnemen van het Koningschap door 
het Lam (Op.11:15-19). Toen ging de hemel open en de Ark van Zijn 
verbond werd zichtbaar. Gods heerlijkheid en macht werden zichtbaar en 
manifest! Natuurlijk was het Koningschap altijd al aan God, maar HIj heeft 
Zich al die eeuwen ingehouden om Zijn oordelen uit te voeren. 

Daarna lazen we in Openb.12 en 13 welke dynamieken er spelen in de 
geestelijke wereld, door de hele menselijke geschiedenis heen, maar ook 
hoe het zich toespitst in de eindtijd in een keuze die elk mens moet 
maken voor het Lam of voor de antichrist.  

Dat laatste doe je door mee te gaan in de misleidende, consumerende, 
verkwistende levensstijl waartoe het Beest de mensheid verleid heeft. De 
mensheid is zonder er erg in te hebben het Beest en Zijn beeld gaan 
aanbidden. 

De gevolgen zijn dat het Beest je zijn merkteken aanmeet, zonder je het in 
de gaten hebt. Je bent van hem geworden, je hebt zijn DNA gekregen. 
(Op.13) Transhumaan, een nieuw soort mens met een nieuw soort DNA, 
een 666-patent DNA. 

Maar je kunt ook overeind blijven staan in trouw aan het Lam. Maagdelijk, 
onberispelijk in Zijn gerechtigheid, gehoorzaam, geen leugen maar een 
nieuw lied in de mond, het lied van Mozes en van het Lam. (Op.14,15) 

Samen met het Lam staan deze getrouwen op de geestelijke berg Sion, of 
dat nu hier op aarde of in de hemel is (of allebei tegelijk).  
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Als ieder mens een keus heeft gemaakt, en de keuzes zijn rijp geworden, 
de oogst is duidelijk geworden, komen er zeven majesteitelijke engelen 
tevoorschijn - blinkend wit, met gouden gordels, vol van Goddelijke 
heerlijkheid - en alle zeven krijgen ze een schaal vol met Gods toorn en 
gramschap over de zonde en het onrecht! 

Gods moment van afrekening is gekomen. Hij rekent af met de afgoden 
die de mensheid maar blijft aanbidden. Precies zoals Hij dat deed bij de 
plagen van Egypte. Zijn toorn moet tot bedaren worden gebracht, de 
rekening van het onrecht moet worden vereffend. 

Elk mens moet kiezen: 

of je laat je verbreken door Zijn liefde, 

óf je wordt verpletterd door Zijn oordeel! 

Door de eerste schaal die wordt leeg gegoten krijgen de mensen, die het 
merkteken van het Beest hebben, vreselijke en pijnlijke zweren. 

De tweede schaal maakt dat de zeeën veranderen in bloed waardoor álle 
zeeleven sterft. Wat een ramp! 

De derde schaal maakt dat de rivieren en waterbronnen vol bloed 
worden. Nu is nergens meer fris, helder water te vinden op aarde! Het 
enige wat je kunt drinken is bloed! 

De vierde schaal maakt dat de zon zo heet is dat het leven verschroeit. De 
mensen verzengen van vuur en hitte, en schreeuwen het uit van pijn en 
ergernis. Zij lasteren God vanwege de opeenstapeling van pijnen - zweren, 
droogte, hitte. Ze zijn zo gewend dat alles maakbaar is dat ze niet 
beseffen dat God soeverein is en dat met Hem niet te spotten valt. Ze 
verheffen zich verder tegen Hem en honen Hem. Ze weten heel goed dat 
Hij het is die dit bewerkstelligt, maar het komt niet in hun verharde hart 
op dat dit het gevolg is van hun eigen stijfkoppige rebellie tegen Hem. In 
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plaats van dat ze zich in nederigheid bekeren van hun zonde en hun 
opstandigheid naar Hem, verharden ze nóg meer hun harde hart. 

De vijfde schaal veroorzaakt verduistering over de troon van het Beest. 
Het Beest denkt de aarde in zijn bezit te hebben, maar God laat merken: 
jij bent niks, ik verduister jou, ik laat zien dat er geen enkel licht is in jou!  

De geestelijke werkelijkheid op aarde is dat het helemaal duister is.  

Wat een hel is het op aarde geworden! Duisternis, hitte, pijnen, droogte, 
bloed...... 

En rennen de mensen naar God? Zien ze nu hun foute inschatting in? 

Nee! Ze hebben nog steeds het kwaad meer lief dan het goede. De leugen 
meer lief dan de waarheid. 

Ze verwijten en beschuldigen God, ze haten Hem, ballen hun vuisten naar 
Hem. Ze bekeren zich niet. 

Maar God blijft kansen geven, blijft gelegenheden geven, Zijn genade is er 
nog steeds.  

Hebr.12:25: Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als 
genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op 
aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, 
die uit de hemelen spreekt.  

Daarom deze aanmoediging voor ons allemaal: 

Hebr.12:1: Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van 
getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo 
licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons 
ligt. 

 

DANKEN EN BIDDEN 
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* Dank U Heer, dat Uw genade zo geduldig is geweest door de hele 
menselijke geschiedenis heen. Dat U Zich ingehouden heeft van Uw 
toorn, totdat de maat van het onrecht vol is. 

 
* Heer, help ons U niet af te wijzen maar Uw stem te horen en ons ijverig 

te bekeren. Bewerk in ons een bekeerlijk en gewillig hart. 'Laat een 
gewillige geest mij schragen..' 'De offeranden Gods zijn een verbroken 
geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.' 
Ps.51:14b, en 17 

 
* We bidden voor ons land dat we ons massaal bekeren tot de ene 

Levende God die ons wil redden door Zijn Zoon Jezus Christus!  
 
* Zegen alle initiatieven om U bekend te maken in dit land! Geef 

overvloedige vrucht en groei in bekering en volwassenheid. 
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Deel 49 
Openb. 16:1-16 

De weg naar de eindstrijd 

Omdat we de dingen in hun verbanden willen blijven zien, herhaal ik weer 
even wat we al zijn tegengekomen in Openb.16.  

Zeven schalen vol met Gods gramschap worden uitgegoten, om Gods 
toorn tot rust te brengen. Aan Gods recht moet voldaan worden. 

Bij de eerste schaal krijgen de mensen met het merkteken vreselijke 
zweren op hun lichaam; 

Bij de tweede schaal wordt het water van de zeeën veranderd in bloed 'als 
van een dode';  

Bij de derde schaal verandert het water van rivieren en bronnen in bloed, 
waardoor dus ieder bloed moet drinken in plaats van water. 

Bij de vierde schaal verzengt de hitte van de zon de mensheid. 

Bij de vijfde schaal wordt het rijk van het beest nog eens extra 
verduisterd, waardoor ze kauwen op hun tong van pijn en zweren.  

Nu komt dan de zesde plaag wanneer de zesde schaal wordt leeggegoten. 

Openb.16:12-16: ‘En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de 
Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de 
koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de 
draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 
drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van 
duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele 
wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 
almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn 
klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet 
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gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Armageddon.’ 

De grote rivier de Eufraat loopt van het gebergte Ararat (Turkije), langs 
Babel en dan verder naar de Perzische Golf. Deze grote levensader, ruim 
2700 km lang, droogt op.  

Dat vormt een nieuwe weg, een nieuwe mogelijkheid. Waar geen weg 
was, komt nu een weg. Een heel brede weg om het eindscenario van Gods 
oordeel alle ruimte te geven. Dit is Gods bestel, Gods tijd, Gods beslissing.  

Drie geesten van duivelen spreken uit de bek van de draak en het beest 
en de mond van de valse profeet. De mensen zijn zo gewend om te 
luisteren naar deze misleidende woorden, dat ze zich ook nu laten 
meenemen door hun bezweringen en redeneringen. Zo laten de koningen 
der aarde zich opzwepen om op te trekken naar Armageddon. Door de 
droge rivier is dat geen enkel probleem en juist heel aantrekkelijk.  

Ze komen van heinde en verre. Van de opgang van de zon, dat is het 
oosten. Zouden ze helemaal uit China komen? Uit Japan, Azië, of de 
moslimlanden? We zullen het zien. 

Ze komen met verbetenheid en vastbeslotenheid, ik denk zoals de Farao 
achter Israël aankwam. Hun hele machtsvertoon vergezelt hen. Ze wanen 
zich heel wat tegen de Here en Zijn Gezalfde. Ze bundelen hun krachten... 
de 'toren' van Babylonische eenheid gaat eindelijk werkelijkheid 
worden....... al vanaf Gen.11 proberen ze die eenheid te verwerkelijken, 
en nu eindelijk, eindelijk...... in Armageddon gaat het eindproduct 
zichtbaar worden! Ze zullen hun machtsvertoon wel eens laten zien! Wie 
denkt God wel dat Hij is!! Opperste trots en hoogmoed worden zichtbaar. 
De ultieme samenspanning tegen God vouwt zich uit.  

Maar ze weten niet dat dit alles de heilige opzet van God Zelf is. Dat Hij ze 
lokt. Hun machtswellust en grootheidswaanzin verblinden hen en leiden 
hen om deze desastreuze weg te gaan. Niet beseffend dat ze geen partij 
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zijn voor de Mensenzoon die op Zijn witte paard uit de hemel gaat komen, 
samen met Zijn duizenden.  

Op.19:19: 'En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun 
legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het 
paard zat, en tegen zijn leger.' 

Ze weten niet dat ze rechtstreeks in de val lopen. Dat deze plek, die ze als 
hun eindoverwinning rekenden, de plek zal worden van hun definitieve 
ondergang.  

Op.19:20: 'En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die 
de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die 
het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld 
aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die 
van zwavel brandt.' 

Armageddon komt van het woord har, 'berg' en Megiddo, 'plaats van 
slachting'. De berg Megiddo kijkt uit over de vlakte van Jizreël in het 
noorden van Israël. In deze vallei zijn al heel wat (Bijbelse) oorlogen 
uitgevochten. Napoleon noemde deze vlakte 'het meest natuurlijke 
gevechtsterrein van de hele aarde'. 

Juist op deze dag, dat alle legers van de aarde samenkomen, verschijnt 
Jezus, plotseling, als een dief in de nacht. Niemand verwacht Hem op dat 
moment. Opeens blijken ze letterlijk tegen HEM te moeten vechten. Ieder 
die het evangelie niet heeft geloofd, wordt geconfronteerd met een 
voldongen feit: Jezus is ECHT en Hij komt terug! Het is 'de Grote Dag van 
de Almachtige God' (vs14), de Grote Dag des Heren.  

1Thess.5:2: '... immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo 
komt, als een dief in de nacht.' 

Maar voor ieder die waakt geldt:  
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1Thess.5:4-6: 'Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u 
als een dief overvallen zou: 

want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren 
niet aan nacht of duisternis toe; Laten wij dan ook niet slapen gelijk de 
anderen, doch wakker en nuchter zijn..' 

Dus laten we er ernst mee maken: 

Op.16:15 'Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet 
naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat we dit boek mogen bestuderen zodat we al deze 

situaties herkennen wanneer het gebeurt, zodat we niet overstuur en 
radeloos zijn van alle heftige gebeurtenissen wanneer ze komen. 

 
* Help ons om te blijven waken en onze klederen wit te bewaren. Help 

ons om ons steeds bewust te zijn dat U gaat terugkomen. 
 
* We bidden voor ons land dat we zullen waken en onze klederen wit 

bewaren - juist in de maatschappelijke werkelijkheid van vandaag... dat 
we als Nederlanders ons onwankelbaar opstellen, de lendenen omgord 
met de waarheid....  

 
* Bevrijd ons land van de leugenmachten, verbreek de taboes en de 

sluiers over de ogen, zodat we de vijand zien en gaan opstaan! 
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Deel 50 
Openb. 16:10-21 

Zegels, bazuinen en schalen 

Nu we de 7e schaal gaan bestuderen en we in de afgelopen tijd alle 
zegels, alle bazuinen, en bijna alle schalen hebben behandeld, kijken we 
eerst even terug naar al deze oordelen. Zo kunnen we ons oefenen om 
steeds meer een over-all-plaatje te krijgen van deze hele geschiedenis.  

Het verloop van de eindtijd - dat is de afronding van dit tijdperk, dit stukje 
van Gods geschiedenis met de mensheid - staat allemaal beschreven in de 
boekrol die in Gods uitgestoken hand zichtbaar is geworden in Op.5:1. 
Alleen Jezus is waardig is om die boekrol aan te nemen en die te openen. 
Omdat Hij geslacht is als het Lam van God en Zijn leven heeft gegeven om 
de mensheid terug te kopen voor Zijn Vader God. (Op.5:8-10) 

De boekrol is verzegeld met zeven zegels. Bij de eerste vier zegels komen 
er paarden tevoorschijn. 

Alsof het ene paard een logisch gevolg is van het andere paard.  

Een paard spreekt van mensenkracht. Het zou dus kunnen zijn dat hier 
gevolgen van menselijk handelen zichtbaar wordt gemaakt.  

Het 1e zegel brengt overwinning aan een witte ruiter op een wit paard. Hij 
heeft een boog in zijn hand, maar geen pijl. Hoewel het woord voor boog 
'toxon' is, dat te maken heeft met 'gif'. Hij overwint zonder slag of stoot 
de hele aarde. 

Het 2e zegel lijkt een vervolg daarop: een rood paard komt met een 
zwaard en veroorzaakt  bloedvergieten. 

Het 3e paard heeft een weegschaal en bewerkt voedselschaarste en 
honger. 
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Bij het 4e paard sterft een vierde van de wereldbevolking. Het zou een 
gevolg kunnen zijn van al die eerdere paarden.  

Deze vier zegels lijken een serie gebeurtenissen die in elkaar grijpen. 

Zelf houd ik er rekening mee dat we ons nu in deze serie kunnen 
bevinden. 

Bij het 5e zegel worden de martelaren zichtbaar die trouw zijn gebleven 
en na hun sterven in de hemel blijven bidden onder het altaar. Er moeten 
dan wel tijdens deze vier zegels veel martelaren gevallen zijn. Dit zegel 
staat wat meer op zichzelf. 

Het 6e zegel staat ook op zichzelf en veroorzaakt een grote aardbeving 
met enorme ontwrichting van de natuur... zo schokkend dat de koningen 
en machtigen wéten dat dit de Grote Dag van de Toorn van het Lam is. Ze 
verstoppen zich voor Hem! Ze kénnen Hem dus maar al te goed!!! 

Het 7e zegel opent een geheel nieuwe fase: de bazuinen komen 
tevoorschijn en beginnen aan hun werk....   

Ook bij de 7e bazuín zien we dat iets nieuws geopend wordt.  

Dan kondigt Jezus Zijn Koningschap aan! Dat staat in Op.11:15-19.  

(Of Hij daar nou echt terugkomt weet ik nog steeds niet. Het lijkt mij dat 
Hij daar zijn Koningschap opneemt, wat betekent dat Zijn 'Zich inhouden' 
is gestopt, en dat Hij nu initiatief gaat nemen. Maar misschien betekent 
het wél dat Hij dan lijfelijk terugkomt. We houden beide opties open.) 

Ook bij de 7e schaal gaat iets nieuws open. Want God zegt: IT IS FINISHED! 
Het oordeel is nu klaar, voleindigd. Volgende keer gaan we dieper op deze 
schaal in en gaan we zien wat hier opengaat. De 7e functioneert dus is als 
een soort deur naar een nieuwe fase. 

Zoals de eerste vier zegels een serie lijken te vormen, is datzelfde het 
geval bij de eerste vier bazuinen en de eerste vier schalen. 
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De eerste vier bazuínen zien er zo uit: 
 1e bazuin: hagel en vuur met bloed - gevolg: 1/3 deel aarde en 

bomen en gras verbrandt; 
 2e bazuin: brandende berg in de zee - gevolg: 1/3 zee wordt bloed, 

1/3 zeeleven sterft; 
 3e bazuin: brandende ster als fakkel uit de hemel op 1/3 deel 

bronnen en rivieren - gevolg: 1/3 deel van het water wordt alsem en 
velen sterven; 

 4e bazuin: 1/3 deel zon, en 1/3 van maan en sterren verduistert - 
gevolg: 1/3 licht is verduisterd. 

 
Bij de eerste vier schálen zien we: 

 1e schaal: kwaadaardig gezwel bij merktekendragers - gevolg: 
enorm geklaag en gevloek! 

 2e schaal: zee wordt bloed - gevolg: álle leven in de zee sterft!! 
 3e schaal: alle bronnen en rivieren worden bloed - gevolg: nergens 

meer water, ieder moet bloed drinken 
 4e schaal: zon geeft grote hitte - gevolg: mensheid wordt verzengd 

door vuur en vervloekt God! 
 
Wat opvalt is dat bij de bazuinen de schade slechts 1/3 van de werking 
heeft, maar bij de schalen is het echt algeheel:  

 Bij de 2e bazuin wordt 1/3 van de zee bloed - bij de 2e schaal de 
héle zee, en álle zeeleven sterft. 

 Bij de 3e bazuin wordt 1/3 deel van de bronnen en rivieren 
getroffen - bij de 3e schaal álle bronnen en rivieren. 

 Bij de 4e bazuin wordt 1/3 van de zon verduisterd - bij de 4e schaal 
richt de zon nog veel grotere schade aan door verzenging van de 
mensheid. 

 
Het 5e zegel, de 5e bazuin en 5e schaal lijken veel geestelijke dynamiek 
vrij te zetten: 
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 Bij het 5e zegel zien we de roepende martelaren onder het altaar; 
 Bij de 5e bazuin zien we de put in de afgrond opengaan met alle 

demonie die daaruit naar boven komt; 
 Bij de 5e schaal wordt het rijk van het beest verduisterd, met alle 

Godslastering als gevolg. 

Het 6e zegel, de 6e bazuin en 6e schaal geven een verheviging aan, een 
versnelling van het oordeel. Die is bij alle drie de oordeelseries het 
ernstigst.  

 Bij het 6e zegel de aardbeving waarbij de hele aarde wankelt en 
schudt zodat de bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt; 

 Bij de 6e bazuin worden de 4 speciale engelen losgelaten die gereed 
waren gehouden om 1/3 deel van de mensheid te doen sterven 
door de plagen van rook, vuur en zwavel uit de bekken van paarden 
met leeuwenkoppen. 

 Bij de 6e schaal verleiden drie onreine geesten de koningen en 
volken der aarde om door de droge Eufraat op te trekken tot een 
enorme strijd tegen het Lam. Dit is de Grote Dag van de Almachtige 
God!  

 
Zoals gezegd opent het 7e zegel een heel nieuwe fase. 

Bij het 7e zegel komen de 7 bazuinen tevoorschijn, bij de 7e bazuin neemt 
Jezus het Koningschap op en laat Hij Zijn zeven schaaloordelen uitgieten, 
en bij de 7e schaal..... stort het hele rijk van het beest in!!  

In vers 17 staat: It is finished!!  

Volgende keer gaan we verder met de 7e schaal. 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Vader, elke keer weer zijn we U zo dankbaar dat U beschreven hebt 
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wat we kunnen verwachten in de eindtijd. Daaruit blijkt Uw Herderhart 
voor ons. 

 
* Vader, help ons om dit Openbaring-boek te bestuderen en ons eigen te 

maken, zodat we in de gebeurtenissen herkennen wat U beschreven 
heeft. 

 
* Help ons de tekenen der tijden te verstaan. Maak ons hart wakker voor 

de tijd waarin we leven. 
 
* We bidden voor degenen die opstaan voor waarheid en gerechtigheid. 

Sterk de harten, bemoedig ze in vertrouwen op U. 
 
* We bidden dat het gebedsleger in ons land zal groeien en groeien.... en 

dat ons land zal zinderen van gebed in alle dorpen en steden, straten 
en huizen.  
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Deel 51 
Openb. 16:17-21 + Jes. 24 

De zevende schaal 

Vorige delen namen we even een overzicht over alle zeven zegels, zeven 
bazuinen en zeven schalen. We zagen daarin dat de zevende 
zegel/bazuin/schaal een deur opent naar een nieuwe fase, het geeft een 
doorbraak naar een nieuw begin.  

Hoe zou dat opgaan voor deze zevende schaal waarover we nu gaan 
lezen? 

Openbaring 16:17-21: ‘En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er 
kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: HET IS 
GESCHIED. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, 
en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, 
sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo 
groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken 
stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, 
om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. 
En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En 
grote hagel stenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 
en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de 
plaag daarvan was zeer groot.’ 

Deze zevende plaag gaat gepaard met een enorme hemelse manifestatie:  

een STEM klinkt uit de Tempel, van de Troon...... de Tempel die gevuld is 
met rook zodat niemand in of uit kan gaan, totdat deze zeven plagen 
voorbij zijn..... (Op.15:8) 

Die rook geeft aan dat Gods toorn nu alle ruimte moet hebben... zowel in 
de hemel als op de aarde.....Gods verbolgenheid over het onrecht, over de 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
216 

 

misleiding, over het kwaad, de haat, de rebellie.... zowel van engelen als 
van mensen  

Gods RECHT moet geschieden....  alles wat krom is moet nu worden recht 
gezet ..... RECHT EN GERECHTIGHEID zijn immers de grondslag van Zijn 
Troon!  

Tot het moment dat Gods stem klinkt: HET IS GESCHIED! 

Dan is het gedáán.... het is klaar..... het is genoeg......  

Dan kan het nieuwe beginnen! 

En hoe begint dat nieuwe? 

Dat begint met een enorm doorbraakmoment: 

een rampzalige aardbeving die zó groot is als er nog nooit in de hele 
menselijke geschiedenis is geweest. 

Alles, alles, alles van de mens wordt nu op zijn kop gezet! Wordt onthuld, 
ontmaskerd, ontkracht, ontzenuwd..... en vernietigd! 

Alles wat de mens gebouwd heeft, waar hij zo trots op was, waar hij zo 
prat op ging valt in duigen! Voor nu en voor altijd.  

Het menselijke systeem kan niet langer bestaan voor Gods ogen. 

Babel, die grote stad - symbool voor het torenhoge menselijke bouwwerk 
van grootsheid en eigendunk, geculmineerd in het machtige anti-christ 
beest-rijk - valt in drie grote stukken uiteen. Net als God eerder in Babel 
verwarring had bewerkt, gebeurt dat nu in letterlijke zin. Het valt in drie 
brokstukken uit een. Er is geen verband meer, geen samenhang, geen 
kracht meer. 

En alle steden van de volken op de hele wereld storten in.  

Alle menselijke bouwsels, alle samenklonteringen van mensenmacht 
storten in elkaar.  
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Babel moet nu de beker van de wijn van Gods gramschap helemaal  leeg 
drinken.  

Jes.2:12-18: ‘Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat 
hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd 
worde; tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van 
Basan, tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge 
toren en elke steile muur, tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare 
kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en 
de trots der mannen vernederd, en de Here alleen is te dien dage 
verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen.’ 

De aardbeving is zó onvoorstelbaar groot dat de hele aarde een nieuw 
aanzien krijgt. Eilanden verdwijnen, bergen zinken weg..... hoe kun je de 
aarde nog herkennen? 

Tegelijkertijd met deze immense aardbeving vallen er hagelstenen uit de 
lucht. Ook al zo groot, als nooit eerder gezien. IJsblokken ploffen neer.... 
en maken alles wat nog is overgebleven kapot. Er is geen ontkomen aan. 
Mensen schreeuwen en schelden. Ja, schelden op God. Natuurlijk, Hij 
heeft het gedaan! 

Maar ze hadden zich moeten realiseren dat het de oogst is van wat ze zelf 
gezaaid hebben. 

Ieder had zich kúnnen bekeren en zijn zondeschuld op Jezus kúnnen 
werpen. Daardoor had hij gerechtvaardigd kunnen worden voor God. 
Maar wie dat niet doet, moet de gevolgen dragen van zijn eigen keuze. 
Niemand ontkomt aan dat principe. 

Jes.24 lijkt dit gebeuren treffend te beschrijven:  

Vs 1: ‘Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar 
ondersteboven en verstrooit haar inwoners.’ 
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Vs 3: ‘De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de 
Here heeft dit woord gesproken.’ 

Vs 4: ‘De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de 
hoogsten van het volk des lands kwijnen weg.’ 

Vs 5: ‘Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten 
hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond 
verbroken.’ 

 

Vs 6: ‘Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners 
boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd 
en blijven er weinig stervelingen over.’ 

Vs 10: ‘Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er 
niet kan binnentreden.’ 

Vs 11: ‘Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, 
de vrolijkheid der aarde is verdwenen.’ 

Vs 12: ‘Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin 
verbrijzeld.’ 

Vs 17: ‘Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde!’ 

Vs 18: ‘En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend 
gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen 
wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der 
aarde beven.’ 

Vs 19: ‘De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde 
wankelt vervaarlijk;’ 

Vs 20: ‘de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en 
weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt 
en staat niet weer op.’ 
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Vs 21: ‘En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal 
brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der 
aarde op de aardbodem.’ 

Vs 22: ‘En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen 
bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en 
na vele dagen zullen zij bezocht worden.’ 

Maar te midden van al deze desastreuze rampen lezen we dit: 

Vs 14: ‘Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des 
Heren juicht men van de zee af.’ 

Vs 15: ‘Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der 
zee de naam van de Here, de God van Israël.’ 

Vs 16: ‘Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de 
rechtvaardige.’ 

Is het niet heerlijk dat te midden van dit oordeel en deze verwoesting een 
BRUID opstaat die zingt en jubelt omwille van de Bruidegom die komt?  

Gaan WIJ dat zijn? 

Gaan dat ONZE KINDEREN zijn? 

Jes. 24:23 vervolgt: ‘Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de 
gloeiende zon zal zich schamen, want DE HERE DER HEERSCHAREN ZAL 
KONING ZIJN OP DE BERG SION EN IN JERUZALEM, en er zal heerlijkheid 
zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.’ 

De zevende schaal brengt een enorme machtsverschuiving teweeg. 

 

In het volgende deel slaan we de hoofdstukken 17 en 18 - die nog veel 
meer inzicht geven over de val van het eeuwenoude, grote Babelrijk - 
even over om eerst te kijken hoe deze machtswisseling zich voltrekt. 
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Heer, we kunnen U niet genoeg bedanken dat U deze hele afwikkeling 

van de mensengeschiedenis zo uitvoerig heeft beschreven. Dank U dat 
ons niet in het ongewisse laat, maar dat U verlangt dat we begrijpen 
wat er aan het gebeuren is, ook in deze tijd. 

 
* Heer, doe ons de tekenen van de tijd verstaan! Help ons om (samen) 

Uw Woord te lezen en bestuderen, om te kúnnen herkennen. 
 
* Heer, help ons om trouw te zijn aan Uw waarden en Uw waarheid. Ook 

al kost het ons onze baan, onze vakanties, ons vermaak, zelfs ons huis 
of ons eten.....  

 
* Heer, bereid ons voor op wat komt. Ook als dat lijden is. 
 
* Heer, help ons om ons hart zuiver te houden voor U, en nooit U de 

schuld te geven van alle moeite die over ons komt.  
 
* Help ons om onszelf en onze kinderen voor te bereiden door onze 

harten te vullen met Uw Woord. 
 
* Heer, help ons onszelf te vullen met de waarheid van Rom.8:35+37-39: 

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of 
benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het 
zwaard? (…) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 
Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood 
noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, 
noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze 
Here.’ 
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Deel 52 
Openb. 17+18 

De val van Babylon 

Vorige keer lazen we in Openb.16 hoe bij de laatste schaal tegelijkertijd 
met hemelse bliksemschichten en donderslagen de aarde in ongekende 
hevigheid beefde en waggelde. Zo hevig was die aardbeving dat alle 
steden der aarde stukvielen en het grote Babel in drie grote brokstukken 
uiteen viel. Ook stortten er levensgrote hagelstenen op de mensheid 
waardoor ze het uitschreeuwden van pijn en God vervloekten.  

Dit was de laatste plaag en de stem uit de Troon in de hemel riep tijdens 
die plaag: Hiermee is het klaar! (Het is geschied!) 

Als we verder lezen in hoofdstuk 17 en 18 zien we een verdiepende uitleg 
over hoe dat Babelsysteem van de anti-christ in elkaar zit en functioneert.  

Hoe corrupt dit systeem is, hoe misleidend, hoe betoverend, hoe 
meeslepend voor de hele mensheid en alle volkeren..... zo ernstig dat 'de 
koningen en zij die op de aarde wonen, dronken zijn geworden van de 
wijn harer hoererij' (Op.17:2). 

We zien ook dat Babylon dronken is geworden van het bloed van de 
heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. (Op.17:6). 

Ook zien we hoe God afrekent met dit systeem.  

Op.18:2: 'Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden 
een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten 
en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de 
wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en 
de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der 
aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.' 
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Op.18:16: 'Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper 
en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, 
want IN ÉÉN UUR is al die zo grote rijkdom verwoest!' 

In één uur zal dit hele wereldrijk gevallen zijn, door Gods ingrijpen. 

Door de aardbeving, door de hagel, door alle eerdere plagen, door de 
bliksem en de donder.  

God zal het te kijk zetten, openlijk te schande zetten. 

Maar God wil Zijn kinderen behouden uit Babel. 

Net zo als Hij Israël deed uittrekken uit Egypte, geeft Hij ook hier aan de 
eindtijd- generatie een heldere opdracht:  

'Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar 
zonden en niet ontvangt van haar plagen.’ 

Zelf ervaren we deze oproep als uiterst actueel. We geloven dat dit is wat 
de Geest van God zegt tegen óns, anno 2021. 

Nu de aarde in zo'n crisis zit, is dit, naar wij geloven, het actuele Woord 
van de Heer:  

'Ontwaar Babel, word je bewust van wat Babel inhoudt, hoe het werkt, 
waar het zich bevindt, waaraan je het kunt herkennen.  

Ken je vijand, zodat je je kunt verweren.  

Zodat je door de juiste keuzes kunt ontkomen aan haar gewiekste, 
verborgen valstrikken'.  

God zegt in Jak.5:..: Onderwerpt je aan God, en biedt weerstand aan de 
duivel.... en zo zal hij van je vluchten.  

Met hetzelfde nederige hart waarmee wij ons onderwerpen aan God 
moeten wij ook weerstand bieden aan onze vijand. Daarom moeten wij 
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hem doorzien, benoemen aan elkaar zodat we hem allemaal gaan 
doorzien.  

Het is geen deugd in Gods ogen om de vijand zijn gang te laten gaan. 

Jezus zegt tegen de gemeente van Tyatira: 'Dit heb ik TEGEN U, dat u 
Izebel haar gang laat gaan,' Op.2:20. We zijn geroepen om de vijand te 
doorzien en te weerstaan.  

Graag wil ik nog eens wijzen op een serie kleine filmpjes op YouTube die 
heet: KEN JE VIJAND, zie bijlage. Het is van levensbelang dat wij weten wie 
onze vijand is, zodat wij de juiste strijd kunnen strijden.  

Trek uit Babel........ vlucht uit dit denk/waardesysteem weg.... DOE NIET 
MEE... heb niet deel aan haar zonden...... want, owee.... je ontkomt dan 
ook niet aan haar plagen. Wat je zaait ga je oogsten. Wat je kiest, daarvan 
draag je de gevolgen.  

En onze God laat niet met Zich spotten, Hij is werkelijk een verterend 
vuur. Zijn heiligheid brandt als een vuur. 

Maak ernst met heiligheid..... weest heilig, want Ik ben heilig, zegt God 

'Als gij heden zijn stem hoor, verhardt uw harten niet!!' Hebr.3:15. 

Als we ernst hebben gemaakt met dat uittrekken, zullen we géén deel 
hebben aan haar zonden en niet aan haar plagen.  

Dan geldt voor ons: 

Op.18:20:  'Wees vrolijk over haar, gij hemel ..... en gij heiligen, en gij 
apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar 
berecht.' 

God heeft ónze rechtszaak tegen Babylon beslecht. 

Babylon heeft ons allemaal beschadigd, beroofd, misbruikt.... de een wat 
meer, de ander wat minder. En we weten niet wat er nog gaat komen. 
Wel weten we dat door de eeuwen heen vele heiligen 'geslacht' zijn.  
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Die rechtszaak is dus zeer terecht, want 'in haar werd gevonden het bloed 
van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.' 
Op.18:24 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Vader dat U echt afrekent met alle kwaad en bedriegen op 

aarde!  
 
* Dank U voor Uw Woord, waarin U vertelt Wie u bent en hoe de wereld 

in elkaar zit en wat het Plan is. 
 
* Help ons Uw Woord te bestuderen, zodat we de tijd herkennen waarin 

we leven. 
 
* Heer we onderwerpen ons aan U! We onderwerpen ons ook aan de 

opdracht om uit te trekken uit Babel. Leer ons Babel te herkennen, 
zodat we weten waar we uit moeten trekken. 

 
* Vergeef ons ons gemakzuchtige denken en leven, en dat we niet 

doorhebben in welke strijd van leven en dood we eigenlijk leven. 
 
* Help ons om helemaal voor U te leven.  
 
* Waai krachtig over ons land en wakker in Uw Ecclesia de eerste liefde 

voor Jezus meer en meer aan. 
 
* Heer, roep jongeren en tieners in hun bestemming. Spreek Persoonlijk 

tot hen in dromen en visioenen. Bewaar en bescherm onze kinderen! 
 

BIJLAGE: 
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Serie KEN JE VIJAND:  https://www.youtube.com/watch?v=cC3xKaF1pWA 
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Deel 53 
Openb. 19:1-5 

Waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen 

Het mooie van Openbaring is dat je de voortdurende samenwerking ziet  
van hemel en aarde. De ene keer kijk je op aarde, en het volgende 
moment krijg je een kijkje in de hemel. Het is als een superspannende 
film. Het is dan ook "His Story". 

Eén na laatste keer zagen we hoe de laatste plaag, dat is de zevende 
schaal, werd uitgegoten en dat er te midden van bliksemstralen, 
donderslagen en stemgeluid een helder stem uit de hemel klonk die 
uitriep "Hiermee is het klaar". 

Daarna volgde nog een enorme aardbeving, zo'n grote als er nog nóóit 
eerder in de menselijke geschiedenis is geweest, plus een bui van enorme 
hagelblokken die op de mensen vielen. 

Vorige week zagen we dat hiermee een einde kwam aan het Beest-rijk van 
de draak, het grote Babylon dat in drie grote brokstukken uiteenviel.  

De hemel regeert op aarde, bepaalt wat op aarde gebeurt. God heeft Zijn 
grens gesteld. 

In later stadium willen we dieper ingaan op de hoer en het beest uit 
Op.17+18, maar voor nu willen we eerst de chronologische lijn volgen.  

En hoe het na deze plaag verder gaat lezen we in Op.19:1-5: ‘Hierna 
hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: 
Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want 
waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het 
bloed zijner knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweeden 
male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de 
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vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden 
God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!’ 

In de hemel begint een grote schare te applaudisseren en met gejuich te 
exploderen:  

Wauw..... jaaaa.... Hallellujaaaa..... het heil en de heerlijkheid en de macht 
zijn van onze God! 

Het klinkt haast als in een voetbalstadion...... uit alle macht wordt God 
toegejuicht...  

Want ieder ziet hoe terecht dit is wat God deed.... hoe God oordeelde.... 

...waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen...... 

Want kijk hoe HIJ de grote hoer haar verdiende loon heeft gegeven, de 
grote leugenaarster, die de hele mensheid voor de gek hield met haar 
leugens, haar intriges en manipulatie .... en die de aarde verdierf met haar 
hoererij... en met haar verleidingen en misleidingen.... en die het bloed 
deed vloeien van Gods ware knechten! 

Eindelijk, eindelijk.....heeft God hun bloed van haar hand geëist!  

Hoe lang is er niet gebeden en gesmeekt om RECHT?  

Vanaf de aarde ...... zoals Jezus beschreef in de gelijkenis van de 
onrechtvaardige rechter in Luk.18 die voortdurend werd benaderd door 
de weduwe die kwam vragen naar haar recht..... en van wie Jezus zei in 
Luk.8:7: ‘Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag 
en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?’ 

Nu is het moment van de rechtsuitoefening gekomen. 

God heeft haar bloed te drinken gegeven naar de mate dat zij bloed 
vergoten heeft.  

Het was lang wachten, maar nu is het moment gekomen!! 
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En de heiligen barsten los van vreugde! 

En hoeveel is er niet gebeden om recht vanuit de hemel? 

Op.6:9-11: ‘En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de 
zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het 
getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot 
hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons 
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een 
wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd 
moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun 
mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden 
evenals zij.’ 

Nu is het getal van martelaren vol. Nu is hun wachten voorbij. Nu is het 
moment van Gods wraak gekomen .....  wat een geweldige overwinning! 

Ten tweede male roepen ze met hun allen "Halleluja!!.... Yeahhh.... haar 
rook stijgt op tot in alle eeuwigheden! Het is voor altijd gedaan met 
Babylon!!' 

En ook de 24 oudsten en 4 Levende Wezens werpen zich neder en 
aanbidden God... en stemmen van harte in: "Amen! Halleluja!!" 

Een groot ontzag voor God vult de hemel en de aarde en het klinkt vanuit 
de Troon: "Ja, lieve mensen, lieve engelen, lieve oudsten en levende 
wezens..... al Zijn knechten..... allen die Hem vrezen, groot en klein 
....LOOFT HEM!! Dat is terecht!! Dat is de waarheid! Hij heeft 
overwonnen!!" 

In gedachten hoor ik het gejuich en gejubel doorgaan en doorgaan.... en 
resoneert dat ook in mijn hart als ik dit schrijf!!  

Laten we met elkaar nu al meedoen met deze overwinningsjubel..... en 
ons verheugen in Hem en in Zijn overwinning....  ook al moeten we nog 
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door de weeën, door de baring.... Laten we nooit vergeten: Hij is de 
onbetwistbare Overwinnaar! 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Here, hoe kunnen we U genoeg danken voor Uw offer, de prijs die U 

betaalde om ons te kunnen loskopen van de leugen en de duisternis 
waarin we door onze zonde en begeerte gevangen zaten. Dank U, dank 
U, dank U. Openbaar ons steeds dieper de werkelijkheid en het wonder 
hiervan! 

 
* Help ons om niet alleen op aarde te leven maar ook de plek in de 

hemel in te nemen die U ons hebt gegeven, ook nu. Open de 
geestelijke dimensie meer en meer en meer voor ieder van Uw 
kinderen! 

 
* We bidden om de Geest van wijsheid en openbaring om U recht te 

kennen, in Uw kerk, in Uw kinderen, en in de zoekenden. 
 
* We bidden: red ons land uit de handen van de NWO. 
 
* We bidden: doe Uw leger van bidders en weerstandbieders opstaan!  
 
* We zegenen ieder die opstaat voor waarheid en recht..... Uw Geest en 

kracht over deze moedige Jozua's.  
 

BIJLAGE 

Lied "Babylon" van Matthijn Buwalda.... al uit 2017, maar precies de 
spijker op zijn kop: 
https://www.youtube.com/watch?v=hV3pupYHxzA&t=13 
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Deel 54 
Openb. 19:1-9 

De Bruid komt tevoorschijn! 

Nadat de zevende schaal van gramschap van God is uitgegoten over de 
aarde door enorme aardbevingen, hagelbuien, bliksemstralen en 
donderslagen... en alle steden zijn ingestort en Babylon in drie 
brokstukken uiteen is gevallen (Op.16:15-21)... horen we deze juichende 
glorieuze geluiden in de hemel:  

Vs 1b: ‘Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze 
God,’ 

Vs 2: ‘want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft 
de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij 
heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist!’ 

Vs 3: ‘En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot 
in alle eeuwigheden.’ 

Vs 5: ‘En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn 
knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!’ 

Wat een extase in de hemel! 

Wat een instemming met wat God heeft gedaan op aarde! 

Waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen! 

Gelukkig, God heeft ingegrepen - het onrecht op aarde, het verwoesten, 
het liegen, het verleiden, het doodmaken, het kapot maken...... het heeft 
eindelijk zijn verdiende loon gekregen. 

Het kan niet meer door gaan, niet langer de aarde bevuilen..... het is 
gestopt.    
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Dan komen de verzen die we nog niet gehad hebben, en het gejubel gaat 
gewoon door: 

Vs 6: ‘En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van 
vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: 
Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap 
aanvaard.’ 

God heeft het koningschap aanvaard..... Hij was natuurlijk al lang 
Koning.... maar Hij heeft het heft in handen genomen... heeft de aarde 
schoon gemaakt van het kwaad en gaat nu ZELF de regering ter hand 
nemen:  

Ps. 2:6-9:  ‘Ik heb immers MIJN koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 
Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt 
gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw 
erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met 
een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.’ 

Dit is waarover de stem van de grote schare het uitjuicht..... een stem die 
klinkt als de stem van vele wateren.... als de stem van zware 
donderslagen..... het lijkt wel de stem van God of Jezus zelf (vgl. 
Op.11:19). Openb. 19:7: ‘Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en 
Hem de eer geven, want de Bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw 
heeft zich gereedgemaakt......’ 

Wow.... voor het eerst wordt hier de 'Bruiloft van het Lam' genoemd.... en 
de Vrouw van het Lam: de Bruid! 

Hier komt de Bruid echt tevoorschijn! 

Hiervoor lazen we steeds over heiligen.... knechten....  eerstgeborenen.... 
grote schare....... maar nu is de hele grote schare uitgegroeid tot een 
prachtige Bruid!  
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Wat een groots moment.... wat een blijdschap... de hele hemel trilt van 
grote vreugde: ´Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer 
geven...' (vs7) 

En wat is ze mooi! 

Zij heeft zich helemaal gereed gemaakt..... 

Hoe heeft zij dat gedaan? 

Vs 8: ‘.... en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te 
kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.’ 

Blinkend wit is zij geworden.... schitterend.... smetteloos ....... 
adembenemend mooi.... wie had gedacht dat zij zo mooi uit zou kunnen 
groeien?  

Tegelijkertijd met alle beproevingen op aarde, de voortdurende  
vuurdopen van alle oordelen, is er iets gebeurd met de Bruid...... 

Zij begon steeds meer zicht te krijgen op Wie God is, op Wie Jezus is, haar 
Bruidegom..... op wat Zijn Woord is, wat Zijn Woord zegt en inhoudt... 
wandelend in alleen maar de rechtvaardige keuzes waarin het Lam haar 
voor was gegaan... zij volgde Hem waar Hij maar ging! 

Zij is steeds meer verliefd geworden op haar Bruidegom.... steeds meer 
aan Hem toegewijd geworden.... alleen maar aan Hem..... geen andere 
liefdes meer in haar hart.....  

Haar mond is steeds helderder gaan spreken.... steeds meer is zij gaan 
getuigen van Wie haar bruidegom is.... steeds meer is leugen verdwenen 
uit haar mond.... 

Haar hart is enorm gegroeid in liefde voor haar Bruidegom door alle 
uitdagingen en beproevingen heen..... 

En hoe reageert de Bruidegom als Hij haar ziet? 
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'Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon; uw ogen zijn als duiven, 
door uw sluier heen...' Hooglied 4:1 

‘Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, Bruid, betoverd met één blik van uw 
ogen...’ Hooglied 4:9 

Of in de NBV, vers 9 en 10: 'Zusje, Bruid van mij, je brengt me in 
vervoering, je brengt me in verrukking met maar één blik van je ogen, met 
één flonker van je ketting. Zusje, Bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde, 
hoeveel zoeter nog dan wijn. Hoeveel zoeter is je geur dan alle balsems 
die er zijn.' 

Wat een wonder dat onze Bruidegom Jezus zo wég van ons zal zijn, 
wanneer we door alle verzoekingen en beproevingen heen volhouden en 
standhouden en groeien in liefde voor Hem! 

Als we leren leunen op onze Geliefde.... en zó uit de woestijn van het 
aardse leven tevoorschijn komen, niet langer leunend op onze eigen 
kracht en inzicht, maar volkomen vertrouwend op Hem (Hooglied 8:5). 

Laten we alles op alles zetten om elke blokkade in ons leven die deze 
groei verhindert onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen. En 
ons uitstrekken om één ding na te streven.... dit ene om aan Zijn voeten 
te zitten... zoals Maria het goede gekozen had dat niet van haar zou 
worden afgenomen. Zodat we Hem steeds meer leren kennen, en ons 
hart kan groeien in Bruidsliefde voor onze prachtige, meest geweldige 
Bruidegom aller tijden en aller plaatsen! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U ons van te voren zegt wat er zal gaan gebeuren.... 

dat we kunnen herkennen. En dank U dat we al zovéél herkennen 
kunnen! Dat we niet overgeleverd zijn aan radeloosheid, maar we 
hebben een stuur, we hebben een roer in deze roerige tijden. 

 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
236 

 

* Help ons om meer tijd met U door te brengen... om U te kennen... en 
onder de indruk te komen van Uw schoonheid, Uw rechtvaardigheid, 
Uw goedheid, Uw creativiteit, en al Uw geweldige mooie 
karaktereigenschappen. 

 
* Maak ons een Bruid die standhoudt door alle beproevingen heen. 
 
* Maak ons een ZINGENDE BRUID - een Kerk die beseft dat zingen, 

aanbidden, luisteren naar U en voorbede geestelijk strijden is. 
 
* Maak ons een 'Bruid in legerkistjes', een Bruid die bereid is mee te 

vechten op aarde op Uw manier.  
 
* Richt een groot gebedsleger op in ons land, dat een krachtige stem 

voor U is zowel op aarde als in de hemelse gewesten! Leer ons strijden 
in de hemelse sferen door voortdurend vergeving over onze landelijke 
zonden te vragen, Uw Bloed over ons land te pleiten, te aanbidden, te 
zingen, te bidden en Uw Woord toe te passen. 

 
* Maak ons volk wakker en doe haar opstaan voor recht en 

rechtvaardigheid en waarheid! 
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Deel 55 
Openb. 19:6-8 

De Bruid heeft zich gereedgemaakt 

Openb. 19:7-8: ‘Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de 
heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn 
vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met 
smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
gerechtigheden van de heiligen.’ 

Vorige keer hadden we gezien hoe - na de ontzagwekkende val van 
Babylon en andere aardse steden - we de grote schare overwinnaars God 
hoorden prijzen vanwege Zijn rechtvaardig oordeel....  en dan opeens 
ontpopt die grote schare zich als de ware Bruid..... de ware Bruid van 
Jezus.... Zijn gelijkwaardige Levenspartner....... naar Wie Hij zo lang heeft 
uitgekeken......  

Als je God meer leert kennen in Zijn Woord ontdek je vanaf het begin van 
de schepping Gods eigen verlangen naar een Maatje.  

Toen God riep 'Het is niet goed dat de mens alleen zij', echode dat als het 
ware het verlangen van Zijn eigen heilige hart. 

Niet dat God niet alleen kan leven of regeren, of dat de Drie-eenheid niet 
voldoende zou zijn...... maar Gods hart is zo vol van intense liefde..... er is 
liefde over, er is ruimte over, er is behoefte aan andere harten om liefde 
aan uit te delen, om eenheid mee te kunnen beleven, partnerschap, 
liefde, vreugde, lief en leed - diepe intieme relatie. Gods hart stroomde 
over. 

Dus God zei (Gen.2:18): Ik zal hem een hulp maken die bij Hem past.  

Dus je zou denken: nu gaat God een vrouw scheppen. Maar niks hoor, Hij 
doet iets heel anders.  
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Hij laat aan Adam voorbijtrekken alle dieren, twee aan twee. En hij mocht 
ze bekijken, bewonderen en een naam geven.     

Het 'einde van het liedje' is een diepe nood die Adams tegenkomt in zijn 
eigen hart: hoe kan het nou dat al die dieren twee aan twee zijn en IK 
NIET???? Hij voelde zijn hunkering om ook in een team te mogen leven, 
een maatje te hebben, een partner, een 'tegenover'.  

En tóen pas schiep God Eva. 

Zo groot was de vervulling van dit verlangen dat Adam het vol verrukking 
uitriep: 'Dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. 
Dit is eindelijk de Mannin die bij mij hoort!! ' 

Nog de hele wereldgeschiedenis door moest GodZelf wachten..... totdat 
Zijn vurig verlangde Maatje tevoorschijn zou komen...... Zijn Bruid, een 
volk Gode ten eigendom, gekocht door Zijn eigen Bloed uit alle talen en 
volken en stammen en naties.... (Op.5:9,10 en 1Petr.2:9) 

En hier in Op.19 is het eindelijk zover .... aan het einde van alle 
beproevingen van de wereldgeschiedenis. 

En kijk hoe mooi zij geworden is!  

Zij heeft zich gereed gemaakt 

‘Want de vuurgloed die haar tot beproeving diende, heeft haar niet 
bevreemd alsof haar iets vreemds overkwame. Nee, integendeel, ze heeft 
zich verblijd om deel te mogen hebben aan het lijden van Christus, zodat 
zij zich ook met vreugde zou verblijden bij de openbaring Zijner 
heerlijkheid.’ – 1 Petr. 4:12,13 

Dat moment is nu gekomen. De openbaring van Zijn heerlijkheid gaat 
komen, Hij komt eraan! Ze popelt aan alle kanten..... 

Ze heeft zichzelf voor dit moment gereedgemaakt.  

Ze heeft volhard tot het einde! 
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Niet uit eigen kracht. Nee, alleen leunend op haar Geliefde kon ze 
standhouden. Dat was haar rechtvaardigheid, de keuze die ze elke keer 
weer maakte om in afhankelijkheid van haar Bruidegom te willen leven en 
te willen overwinnen. 

Ze bestaat uit een volk, overal vandaan, dat in de druk van de tijd trouw 
gebleven is aan Hem, wat het haar ook had gekost. Steeds had ze 'nee' 
moeten zeggen tegen de gevestigde orde, tegen de wereldse cultuur en 
programma's. Tegen haar eigen begeerten. Tegen haar eigen vleselijke 
ziel. Tegen de beschuldigingen, de schaamte, de aanklachten. Ze had zich 
steeds weer moeten afscheiden en ánders willen zijn dan anderen.  

Ze had ook rotsvast nee moeten blijven zeggen tegen het teken van het 
Beest dat haar tegen wil en dank opgedrongen werd.  

Ze had zichzelf keer op keer apart gezet voor haar Hemelse Geliefde.  

Elke keer werd ze weer bemoedigd uit het Woord, bijvoorbeeld door 
Paulus die zei:   

'Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten 
huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus 
voor te stellen' – 2 Kor. 11:2 

Ook door Maleachi 3:17-18 wordt ze bevestigd en bemoedigd: ‘En zij 
zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik 
maken zal, een PERSOONLIJK EIGENDOM zijn. Ik zal hen sparen, zoals een 
man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid 
zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en 
wie Hem niet dient.’ 

Psalm 45:10-11 profeteert over haar exclusieve en totale toewijding aan 
haar Geliefde: ‘Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en 
het huis van uw vader, laat (alleen) de koning uw schoonheid begeren, 
want hij is uw Heer; buig u dus voor hem neder!’ 
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Zo heeft ze zich gereedgemaakt..... door steeds weer te kiezen voor 
nederigheid, voor heiliging.... voor rechtvaardigheid en waarheid.  

Wat een aanmoediging om vol te houden in alle soms onmenselijke 
keuzes die op ons pad komen. Een aanmoediging om ons steeds weer toe 
te wijden, in vertrouwen en afhankelijkheid aan onze geliefde Bruidegom 
die spoedig komt!   

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U zo duidelijk bent over Uw doel voor de 

wereldgeschiedenis, namelijk om uit alle volken, talen, natiën een 
Bruid voor Uzelf tevoorschijn te brengen.... een volk dat uitgetrokken is 
uit Babel uit liefde voor U, en zich helemaal apart heeft gezet voor U 
alleen. 

 
* Dank U dat U een na-ijverig God bent en vol passie naar ons verlangt. U 

gaf Zich helemaal aan ons, U verlangt ernaar dat wij ons ook helemaal 
exclusief geven aan U!  

 
* Kom met Uw vuur en verbrandt alles in ons dat U in de weg staat, en 

zet ons hart in vuur en passie voor Uzelf! 
 
* Help Uw kinderen om op te staan en ons te laten verlichten met Uw 

heerlijkheid, ook al komt er donkerheid en duisternis over de naties. 
(Jes.60:1) 

 
* Bewaar ons land voor de wrede NWO agenda, Heer, dring die terug in 

Jezus' Naam.  
 
* We bidden om een sterke en rechtvaardige beweging van weerstand. 
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Deel 56 
Openb. 19:9 

Genodigd tot de bruiloft 

'En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal 
des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.' 

Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam! 

Waarom zou dat opgeschreven zijn? 

Zou het kunnen zijn dat God hiermee de lezers wil aansporen om dit 
moment echt niet te missen? Om de uitnodiging niet te missen? 

Dat betekent dus dat we het wel kunnen missen! 

Laten we hierbij denken aan Matth.25:1-13, waar vijf van de tien 
maagden mee mochten naar de Bruiloft, maar bij de andere vijf lukte dat 
niet. Ze hadden zich niet voldoende voorbereid. Hun oliekruikjes waren 
op geraakt en ze hadden geen reserve bij zich. Daardoor moesten ze terug 
en misten ze de Bruidegom. Ze misten als het ware de openbaring van de 
Bruidegom.  

Toen ze later alsnog bij de het Bruiloftsfeest aankwamen en op de deur 
klopten, zei de Bruidegom: 'Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.' 

Dit snijdt mij altijd door merg en been!  

Je zult maar je leven lang Jezus gediend hebben en dát te horen krijgen! 

Jezus besluit Zijn gelijkenis met de woorden: 'Waakt dan, want gij weet de 
dag noch het uur.' 

Waakt dan dat de uitnodiging je niet ontgaat. Waakt dan dat je de 
openbaring van de Bruidegom niet mist! 
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In Hos.2 lezen we een kort overzicht van hoe 'de openbaring van de 
Bruidegom' in iemand groeit. 

Hos.2:14-15: 'Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, 
en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en 
het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in 
de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte.' 

God zegt dat Hij Zijn geliefde lokt naar de woestijn.  

Ze heeft het niet in de gaten, ze doet het niet zelf, maar God lokt haar. 

Het betekent dat ze in een droge tijd terecht komt.  

Dat kan voor ieder iets anders betekenen.  

Het kan betekenen dat je je baan verliest, of je ligt ziek op bed, of je komt 
in een echtscheiding terecht, of je verliest je bedrijf, of je komt alleen te 
staan, of welke lastige omstandigheid ook. 

Lastig, lastig, lastig. 

Maar vergis je niet.... het zou wel eens kunnen zijn dat dit Gods lokken 
is..... Hij zal alle dingen in je leven ten goede gebruiken als je toegewijd en 
overgegeven bent aan Hem. (Rom.8:28) 

Dáár, in die woestijn vindt dan namelijk een metamorfose plaats. 

Als je in die moeilijke omstandigheid God blijft zoeken, en Hem niet 
loslaat, bewerkt God iets in onze harten. Als je het toelaat verschuift God 
van prioriteit in ons leven. Hij komt bovenaan te staan, in plaats van op de 
zoveelste plaats. Hij wordt écht de eerste in je leven. Je eerste liefde komt 
terug. 

En kijk welk effect dat heeft: Hos. 2:16 'En het zal te dien dage 
geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij Mij noemen zult: mijn man, 
en niet meer: mijn Baal (mijn Meester).' 
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God is voor jou niet langer meer 'jouw Meester' zijn, maar Hij wordt 'jouw 
Man'!  

Jouw Bruidegom!! 

Je relatie met Hem verandert!  

Het is alsof je verliefd op Hem wordt!  

Langzaam dringt tot je door dat Hij je Bruidegom wil zijn! 

Kijk hoe mooi dat staat in vers 19-20: 'Ik zal u Mij tot BRUID werven voor 
eeuwig: Ik zal u Mij tot BRUID werven door gerechtigheid en recht, door 
goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot BRUID werven door 
trouw; en gij zult de Here kennen!' 

Dit laatste zinnetje komt precies overeen met wat Jezus miste bij de vijf 
dwaze meisjes. Ze kénden Hem niet genoeg, niet van dichtbij, niet intiem, 
niet in Zijn hoedanigheid als Bruidegom. 

Door Hem intiem te kennen maakt Hij onze woestijn tot een deur der 
hoop!  

En geeft Hij ons daar onze wijngaarden, van waaruit we vrucht mogen 
gaan dragen. 

In de afgelopen decennia heb ik vele mensen door dit proces zien 
heengaan.  

Ook ikzelf ben daar doorheen gegaan.  

Daarom herken je het en kun je mensen bemoedigen: houd vol, God 
bewerkt iets moois in je! 

Je ziet harten in vuur en vlam komen voor Jezus.  

Ook mijn eigen hart is gaan branden en is 'vurig verliefd' geworden op 
Jezus. Hij is mijn Grote Liefde geworden! 
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Van verschillende mensen heb ik gehoord dat ze ook beelden of gezichten 
hierover ontvingen. Bijvoorbeeld dat Jezus hen een bruidskleed aandeed, 
of ze zagen zichzelf als Bruid, of Jezus vroeg hen ten huwelijk. Zelfs 
mannen kregen deze soort openbaringen, grappig eigenlijk. Jezus vraagt 
ons werkelijk ten huwelijk! 

Daarom nog een keer onze tekst:  

‘En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal 
des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.‘ 

Laten we ons uitstrekken naar deze uitnodiging. Naar deze openbaring. 
Naar deze 'eerste liefde'.  

Zet jezelf apart voor Hem, en zoek Hem met je hele hart. Hij zal de 
openbaring van Zijn Bruidegomsliefde dieper en dieper maken in je hart.  

Want Hij jaagt jou na als Zijn Bruid!! 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U een na-ijverig God bent die als het ware 'jaagt op 

ons hart'. U verlangt naar ons, U verlangt dat wij niemand anders 
toebehoren dan U alleen!  

 
* Vader, dank U dat we zo gewild zijn, zo gewenst, zo geliefd!! Ieder van 

ons, niemand uitgezonderd! Ach Here, laat dit geliefd-zijn diep ons hart 
veranderen en in vuur en vlam zetten met wederliefde voor U! 

 
* Zet de Bruidsliefde voor U vrij in ons land Heer..... dat we op grote 

schaal in vuur en vlam raken over Wie Jezus is, over Zijn schoonheid, 
Zijn prachtige hart, Zijn geweldige goedheid en rechtvaardigheid! Hoe 
duisterder het om ons heen wordt, hoe schitterender de schoonheid 
van Jezus zichtbaar wordt! 

 
* We bidden een grote massale gebedsbeweging in ons land.... dat 

Nederland massaal Uw Aangezicht zoekt. En dat een parallelle 
samenleving geboren wordt uit gebed! 
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Deel 57 
Openb. 19:10 

Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie 

Op.19:10: ‘En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, 
maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en 
uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want 
het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’ 

Als Johannes de juichende stemmen heeft gehoord over de Koning die het 
Koningschap heeft aanvaard, over de Bruid die blinkend en smetteloos 
zichtbaar is geworden, over de oproep om de uitnodiging tot de bruiloft 
serieus te nemen, over de ernst dat deze woorden rechtstreeks van God 
komen - als hij dat alles in zich heeft opgenomen is hij zo onder de indruk 
dat hij niet anders kan dan neerknielen. 

Zeer begrijpelijk.... alles is zo indrukwekkend, alles wat hij ziet en hoort en 
beseft..... 

Toch is daar meteen een correctie: 'Doe dit niet!' 

Dat verwacht je niet op zo'n bijzonder moment. 

Zeker niet als je alles geeft wat je hebt.  

Je knielt neer, je geeft je over, je aanbidt.... 

Kennelijk moet je niet te gemakkelijk neerknielen..... aanbidden.... niet 
zomaar.... niet voordat je zéker weet aan wie je je overgeeft. 

Dat is een belangrijke les. 

Zelfs voor Johannes in zijn hemels visioen. 

Daarom eens te meer voor ons.  
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We moeten goed Degene kennen voor Wie we knielen. Niet zomaar voor 
een engel, of een hemels wezen. Alleen als we zeker weten dat het 
GODZELF is, of JEZUS, die Zelf ook God is.  

'Aanbid God!' 

We moeten Degene kennen die we aanbidden ... voor Wie we 
neerknielen.... anders kunnen we zomaar per ongeluk de verkeerde 
aanbidden. 

Wat een diepe les voor ons. 

Laten we ijveren om Hem te kennen..... zodat we het meteen in de gaten 
hebben wanneer we voor een ánder neigen neer te knielen.... dat willen 
we niet.... we willen geen andere god dan Jezus alleen!  

Er komt ook iets achteraan. Een uitleg.  

'Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.' 

 

Hier kunnen we ontdekken of we de ware God aanbidden.  

Is wat we geloven, wat we spreken over God, werkelijk het getuigenis van 
Jezus? 

Jezus Zelf is de GETROUWE GETUIGE van de Vader. (Op.1:5, Op.3:14, 
Jes.55:4) 

Hij is het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15), Hij is de afdruk van Zijn 
Wezen en de afstraling van Zijn heerlijkheid. (Hebr.1:3) 

Hij deed niets voordat Hij het Zijn Vader zag doen (Joh.5:19), Hij zei niets 
of Hij moest van de Vader ontvangen hebben, (Joh.12:50). Niemand kent 
de Vader dan de Zoon (Matth.11:27, Luc.10:22).  

Letterlijk het hele evangelie van Johannes staat bol van hoe Jezus denkt, 
spreekt, handelt als getrouwe Getuige van Zijn Vader.  
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Hij zegt in Joh.12:44-45: 'Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in 
Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, 
die Mij gezonden heeft.' 

Misschien is de volgende tekst wel de allermooiste illustratie van de 
getrouwheid van Jezus als Getuige van de Vader:  

Joh. 1:18: 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan 
de boezem des Vaders is, DIE heeft Hem doen kennen.' 

Dus het getuigenis van Jezus is om een getrouw getuige te zijn van Vader. 

Onze tekst zegt dat het getuigenis van Jezus ook de geest van profetie is. 

Dus elk profeteren moet een waarachtig getuigenis zijn van wat Jezus 
denkt, voelt, doet. 

Hoe ontvangen we dat getuigenis van Jezus? 

Hoe kan die geest van profetie tot een mens komen? 

Op.10:9-11 zegt: ‘En hij zeide tot mij: Neem het (boekje) en eet het op, en 
het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als 
honing. 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 gegeten had, werd 
mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom 
PROFETEREN over vele natiën en volken en talen en koningen.’ 

Profeteren komt blijkbaar in beweging als een gevolg van het eten van het 
Boekje, het Boek van God. 

Ezech.2 en 3 spreekt over hetzelfde principe: 

Ez. 3:1-4: ‘Hij zeide tot mij: Mensenkind, EET wat gij hier voor u ziet; EET 
deze rol en ga heen, SPREEK tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn 
mond, en Hij gaf mij die rol te eten. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat 
uw buik deze rol die Ik u geef, IN ZICH OPNEMEN en vul er uw binnenste 
mee. Toen AT ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig. Hij zeide 
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tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls en SPREEK tot hen 
met MIJN WOORDEN. 

Ez. 3:10-11: ‘Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot 
u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren. Ga, begeef u 
naar de ballingen, uw volksgenoten, spreek tot hen en zeg hun: Zo zegt de 
Here Here; of zij horen dan wel het nalaten.’ 

Door nauwkeurig en zorgvuldig Gods eigen Woorden te horen, te 
luisteren, in ons op te nemen....wat het getuigenis van Jezus is.....  dát zet 
de ware Geest van profetie vrij. Dat maakt het getrouwe getuigenis 
wakker in ons van hoe Jezus denkt, voelt, handelt. 

Jer.15:15-21: 

Vs. 16: ‘Zo vaak uw woorden gevonden werden, AT ik ze op, uw woord 
was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij 
uitgeroepen, Here, God der heerscharen.’ 

Vs. 19: ‘Daarom, zo zegt de Here: Indien gij terugkeert, zal Ik u doen 
terugkeren; dan zult gij voor Mij staan; en INDIEN GIJ UITSPREEKT WAT 
WAARDE HEEFT, ZONDER VERMETELE TAAL, ZULT GIJ ALS MIJN MOND 
ZIJN.’ 

Steeds zien we hetzelfde principe: als we trouw Jezus' woorden willen 
horen, opnemen, ons eigen maken... gaat God ons volmacht geven om 
Zijn Woord te spreken.  

In de context van al deze teksten zien we ook dat waarachtig profeteren 
confrontatie teweeg brengt. Gods-mond-zijn maakt je meestal niet 
geliefd. Daarom maakt God het voorhoofd van de profeet hard als een 
diamant, zodat hij opgewassen is tegen zijn taak.  

Jes.50:4-9 gaat over de getrouwe getuige Jezus, maar in Hem ook over 
ons. Vers 4-7: ‘De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om 
met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, 
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Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here Here 
heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet 
teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen 
aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor 
smadelijk speeksel. Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te 
schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat 
ik niet beschaamd zou worden. 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Vader dat Jezus de getrouwe Getuige is van Wie U bent. Dat we 

U kunnen kennen door Uw Zoon, door Zijn woorden te horen, te 
beluisteren, in ons op te nemen. 

 
* Help ons om Uw woorden dagelijks te ETEN en onze buik daarmee te 

vullen. Help ons om ons dagschema te her-prioriteren, zodat U en Uw 
Woord bovenaan staan.   

 
* Indien gij terugkeert, zal Ik u doen terugkeren; dan zult gij voor Mij 

staan; en INDIEN GIJ UITSPREEKT WAT WAARDE HEEFT, ZONDER 
VERMETELE TAAL, ZULT GIJ ALS MIJN MOND ZIJN.  

 Maak ons Uw mond - leg Uw Geest van waarachtige profetie in onze 
mond. Maak ons Uw mond! 

 
* Heilig en zuiver ons denken, ons spreken, ons handelen naar Uw 

normen, naar Uw waarheid. Dat wij alleen maar willen, denken, doen 
wat U wil, denkt, doet. Maak ons getrouwe getuigen van U! 

 
* Help ons bestand te worden tegen tegenstand en tegenspraak. Maak 

ons voorhoofd als van diamant zoals bij de eerdere profeten. 
 
* Herstel in ons land de autoriteit van Uw Woord. 
 
* Roep in ons land getrouwe profeten die vol zijn van uw Woord, die Uw 

mond zijn! 
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* Laat dit land vol worden van het waarachtige profetische woord, het 
getuigenis van Jezus!    

Deel 58 
Openb. 19:11-16 
Jezus verschijnt! 

Eindelijk is in ons verhaal het Grote Moment aangebroken: de 
HoofdPersoon van de hele eindtijd en van de hele Bijbel verschijnt in 
levende lijve! 

Jezus Christus...... de Zoon van God... en Zoon des Mensen.... het Lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegnam... dat op aarde kwam als een 
onaanzienlijk baby'tje... opgroeide als een kwetsbaar mens.... Zijn leven 
uitgoot als een dienstknecht..... tot de dood toe gehoorzaam was aan de 
Vader.... 

Hij - die Jeruzalem binnen was gereden op een klein, onbenullig ezeltje - 
rijdt nu vanuit de hemel op de aarde toe op een prachtig Koninklijk wit 
paard!  

Hij verschijnt ten tonele.... wordt helemaal zichtbaar in al Zijn Koninklijke 
waardigheid en Zijn majesteitelijke glorie! 

Laten we de woorden op ons in laten werken: Vs. 11: ‘En ik zag de hemel 
geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd 
Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in 
gerechtigheid.’ 

Zijn namen klinken ons als muziek in de oren: 

GETROUW - de getrouwe Getuige van de Vader..... door en door 
betrouwbaar, onwankelbaar, ..... volkomen trouw.... Hij zegt wat Hij doet, 
en Hij doet wat Hij zegt....  
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WAARACHTIG - Hij is wáár.... Hij is echt, authentiek, de Waarheid Zelf..... 
de eeuwig Ware God.. de Afgezant van de Vader! Hij vertegenwoordigt de 
eeuwige waarheid, de eeuwige werkelijkheid, waar niemand aan kan 
tornen, waar ieder schepsel zich bij neer zal moeten leggen. 

En kijk, Hij is ook de RECHTER - want Hij velt vonnis..... Hij voert oorlog in 
gerechtigheid. 

Hij is opeens niet meer alleen het lieve zachte Lam.... Hij velt vonnis! Hij 
voert oorlog! 

Jezus??  

Voert Jezus oorlog? 

Ja, Jezus voert oorlog en velt vonnis! 

We lezen nog even verder: Vs. 12: ‘En zijn ogen waren een vuurvlam en 
op zijn hoofd waren vele kronen.....’ 

Zijn ogen zijn als een vuurvlam...... een intense passie brandt door Zijn 
ogen naar buiten ..... passie voor gerechtigheid..... Hij voert oorlog in 
gerechtigheid...... daar gaat het Hem dus om! 

Hij rekent af met onrecht.... rekent af met misbruik, met geweld, met 
leugen, met oneerlijkheid, met huichelarij, met toverij en manipulatie..... 

Liefde voor de waarheid brandt in Hem....  

Psalm 45 beschrijft die passie in Hem ook heel mooi: 

Ps. 45: 3-7: ‘Gord uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw 
luister; ja uw luister! Rijd voorspoedig uit, voor de zaak van waarheid, 
ootmoed en recht, uw rechterhand lere u geduchte daden: Uw pijlen zijn 
gescherpt (volken zijn onder u), zij dringen in het hart van des konings 
vijanden. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke 
scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat 
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goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie 
boven uw metgezellen’ 

Laten we deze aspecten van Jezus' glorieuze verschijning overdenken: 
 Zijn Koninklijke waardigheid;  
 Zijn Namen Getrouw en Waarachtig;  
 het feit dat Hij vonnis velt; 
 het feit dat Hij oorlog voert in gerechtigheid;  
 het vuur dat in Zijn ogen brandt ... 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Jezus, dat U er echt aan komt!! Dat U terugkomt als Koning! 

We verheugen ons daar zo op!  
 
* Kom Jezus, kom spoedig! Grondvest deze roep diep in ons hart en in 

ons land!  
 
* Help ons om U te zien met ons geestesoog, hoe U eruit zult zien in Uw 

Koninklijke heerlijkheid, met het vuur in Uw ogen, de passie waarmee 
U oorlog voert tegen onrecht en waarmee U het onrecht wegvaagt van 
de aarde.....  

 
* Wilt U ons meer teksten te binnen brengen waarin dezelfde dingen ook 

worden beschreven? 
 
*  Heilig de Christus in onze harten - dat ons hart groeit in vreze voor U en 

bewustzijn van Uw heiligheid en waarheid. 
 
* Reinig onze levens door het Bloed van Jezus, zodat U óns niet hoeft te 

oordelen. Oordeel ons NU, niet LATER! 
 
* Dank U Jezus, dat wanneer we onze zonden belijden en brengen onder 

Uw Bloed, dat U ons verlost van onze schuld en schaamte. 
 
* We brengen de zonden van Nederland onder Uw Bloed... want we 
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weten dat we als land zeer schuldig zijn tegenover U.... help ons om die 
priesterlijke verantwoordelijkheid te nemen voor ons land. 

 
* Bevrijd ons land van de afgoden! We willen U alleen dienen als Koning 

over ons land! 

Deel 59 
Openb. 19:13 

Zijn kleed in bloed gedrenkt 

Op.19:11-13: ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, 
die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis 
en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op 
zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die 
niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed 
geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.’ 

Vorige week zijn we begonnen met dit prachtige stukje Openbaring, 
waarin Jezus in Zijn tweede Komst helemaal zichtbaar wordt. 

Heel Openbaring - en eigenlijk de hele Bijbel - heeft naar dit punt 
toegewerkt. 

Alle zegels zijn geopend.... alle bazuinen hebben geklonken... alle schalen 
zijn leeggegoten...  

Voordat dit alles geschied was kon Hij niet Zelf tevoorschijn komen... 

Maar nu, op dit punt in het verhaal, komt Hij eindelijk en zien we hoe Hij 
eruit ziet! 

Daarom willen we niet snel hier doorheen racen. 

We willen elk detail in ons op nemen en Hem in ons geestesoog al zien 
zoals Hij gaat komen. 

Elk oog zal Hem zien als Hij komt. 
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Op.1:7: ‘Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die 
Hem hebben doorstoken’  

Voor Zijn geliefden zal dat een heerlijke, herkenbare aanblik zijn.... een 
verademing.... tranen zullen over onze wangen biggelen... omdat Hij, naar 
Wie wij zo verlangen, eindelijk gekomen is. We zullen hem herkennen 
omdat Zijn verschijning al zo bekend geworden is voor ons. We hebben 
ons geoefend in het zien van wat Hij beschreven heeft laten worden. 

Hoe ziet Hij er dan uit als Hij komt? 

 Hij rijdt op een wit hemels paard.... ik stel me zo voor dat dat met 
enorme vaart en snelheid gaat... Hij galoppeert het aardse luchtruim 
binnen.... 

 Hij wordt GETROUW en WAARACHTIG genoemd .... dat betekent dat 
alles in Hem en om Hem heen dat karakter uitademt: alles is wáár 
en betrouwbaar in Hem. Hij is de ROTS der eeuwen, het begin en 
het einde, Hij Die is en Die was en Die eeuwig zal zijn! De 
AANWEZIGE... de enig ware levende God! 

 Hij velt vonnis.... Hij spreekt Zich over alles uit.... Hij doorziet alles... 
berekent alles.... weegt alles af.... is niet gemakzuchtig, 
onverschillig, maar is vol liefde en passie maar ook vol eerlijkheid en 
rechtvaardigheid... Zijn oordeel is het einde.... niemand heeft dan 
nog wat te zeggen. Bij Zijn Woord stopt alle tegenspraak! 

 

 Hij voert oorlog in gerechtigheid.... er zal tumult zijn als Hij komt.... 
het verloopt niet gladjes... niet vredig.... er moet oorlog gevoerd 
worden... gerechtigheid gaat voor Hem uit....  

Ps.50:3: ‘Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert voor zijn 
aangezicht, rondom Hem stormt het geweldig.’ (Zie ook Hab. 3:3-6).  

Ps.12:5: ‘Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen, 
maak Ik Mij thans op, zegt de Here’ 
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Joel1:15: ‘Wee die dag, want nabij is de dag des Heren; als een 
verwoesting komt hij van de Almachtige.’ 

Mal.4:1: ‘Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle 
overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en 
de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der heerscharen) 
welke hun wortel noch tak zal overlaten.’ 

Ik weet niet zeker of deze woorden exact over dit moment gaan, want 'de 
Dag des Heren' lijkt me het hele tijdsvak van de eindtijd, maar in ieder 
geval wordt het proces van loutering en verbranding voltooid door Zijn 
Komst. Want onrecht en Jezus gaan niet samen op één planeet.... het is óf 
Jezus, óf onrecht..... en nu is het moment van afrekening met onrecht 
gekomen en neemt Jezus de planeet over.... halleluja!! 

Phil.2:9-11: ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de 
naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle 
knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder 
de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van 
God, de Vader!’ 

Een volgende keer gaan we verder in op: 
 Zijn ogen zijn als een vuurvlam 
 op Zijn Hoofd zijn vele kronen.... 
 Hij draagt een Naam die niemand weet dan Hijzelf 
 Hij draagt een kleed dat gedrenkt is in bloed.... 
 Zijn Naam wordt genoemd: het Woord Gods 

 

Nu nog even verder over dat in bloed gedrenkte kleed... 

... Hij draagt een kleed dat gedrenkt is in bloed.... 

Laten we er vers 15b even bij pakken: 
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... en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, des Almachtigen.  

Heftig is dit! 

In Op.14:19-20 lazen we al: ‘En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en 
oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van 
de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad, en er 
kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, 
zestienhonderd stadiën ver.’ 

In Jes.63:1-6 lezen we een nog preciezere uitleg: ‘WIE is het, die van Edom 
komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier 
voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, 
machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw 
klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen 
getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn 
en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn 
klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak 
had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. En Ik zag 
rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood 
steun. Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid 
ondersteunde Mij. En Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen 
dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen.’ 

WIE is deze persoon? 

Kan het Iemand anders zijn dan Jezus Zelf? 

Maar kan Jezus werkelijk zo zijn? 

Kan Zijn Kleed gedrenkt zijn in het bloed van Zijn vijanden? 

Jezus was toch lief en zacht en aardig? 

Hier leren we een heel andere kant van Dezelfde Jezus kennen. 
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Zijn passie voor recht en gerechtigheid.  

Zijn haat voor goddeloosheid en onrecht. 

Onrecht verwoest wat God zo mooi heeft gemaakt! 

Onrecht maakt Zijn geliefde schepselen en scheppingen kapot en dood.  

Dat mag niet! 

Onrecht moet stoppen!! 

In deze tijd komt naar boven hóe slecht het 'kwaad' is... hoe het 'kwaad' 
gewetenloos dood en verderf zaait. Hoe de mensheid misleid wordt en in 
een dodelijke fuik wordt gelokt om te worden opgeslokt door de huidige 
herscheppingsagenda.  

Zou het kunnen zijn dat God deze tijd van onrust en kwade plannen 
gebruikt om óns hart in lijn te brengen met Zijn hart? Dat ons hart op 
dezelfde manier gaat hunkeren en verlangen naar recht en gerechtigheid 
als het Zijne doet? Dat we íets gaan begrijpen en voelen van Zijn pijn en 
verontwaardiging over ongerechtigheid?  

In Zijn ogen brandt vuur....... vuur om de mensen te redden, te bevrijden, 
uit te doen trekken uit dit verderfelijke, bedrieglijke wereldsysteem en 
binnen te leiden in Zijn bevrijdende, liefdevolle werkelijkheid waar 
vreugde en vrede heerst en waar de tranen worden afgewist van onze 
ogen.  

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer voor Uw fantastische werkelijkheid die eeuwig is. Uw 

Koninkrijk waar voor eeuwig vrede en vreugde en goedheid en liefde 
heerst We zien zo uit naar de tijd dat U terugkomt en dat U Zelf de 
regering van de aarde op U neemt! 

 
* Bereid ons voor om vol te kunnen houden tot het einde. Help ons te 

groeien in geloof, in Uw Woord, in inzicht over de komende tijd, zodat 
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ons hart niet ontroerd en verward wordt door wat er ook gebeurt. 
 
* Bewerk in onze harten een vastbeslotenheid om te blijven staan in 

waarheid en gerechtigheid. Als de rechtvaardige daden van de Bruid 
haar witte klederen zijn, bewerk dan in onze harten een inzicht en 
gewilligheid om daarin te staan en te leven. 

 
* We bidden voor degenen die opgestaan zijn. Versterk ze, bescherm ze, 

verenig ze, verbind ze! 
 
* Bewerk in ons land een groot 'leger' van wakkere, biddende, 'heilige' 

mensen! We bidden voor groei van netwerken en samenwerking. 
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Deel 60 
Openb. 19:11-16 

En Zijn naam is genoemd: Het Woord Gods 

Op.19:11-16: ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, 
die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis 
en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op 
zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die 
niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed 
geverfd was, en EN ZIJN NAAM IS GENOEMD: HET WOORD GODS. En de 
heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld 
in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, 
om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een 
ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de 
toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 
geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.’ 

Zo mooi om een paar weken achter elkaar dit stukje te lezen over hoe 
Jezus eruit ziet als Hij wederkomt. En hoe die Komst in zijn werk zal gaan.  

Joh.1:14 'Het Woord is vlees geworden ..' (Zijn eerste komst.) 

En nu hier in Op.19:13b 'en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.' (Zijn 
tweede komst.) 

Hij is altijd het WOORD geweest. 

In Jezus wordt Gods hele Woord vervuld. Zowel bij Zijn eerste als bij Zijn 
tweede Komst.  

Vanaf de grondlegging der aarde was Hij Gods geheimenis, Gods 
antwoord op de val van de schepping waarvan God wist dat die ging 
komen.  

Jezus vervult elk Woord dat God gesproken heeft. 
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Overal waar God sprak en gesproken heeft, sprak Hij al over Jezus. Zonder 
dat iemand het toen in de gaten had. Dat werd pas later duidelijk, toen 
Jezus Zich openbaarde. 

Hebr.1:1-4: ‘Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de 
vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen 
tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle 
dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de 
AFSTRALING VAN ZIJN HEERLIJKHEID en de AFDRUK VAN ZIJN EIGEN 
WEZEN - die alle dingen draagt door het woord zijner kracht -  heeft, na 
de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de 
rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden 
dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel 
ontvangen heeft.’ 

Philip.2:8-11: ‘En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich 
vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des 
kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de 
naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle 
knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder 
de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van 
God, de Vader!’ 

God SPREEKT vanaf het begin over Jezus als Zijn grote, heerlijke 
Geheimenis, Zijn Oplossing:  

Hebr.3:1-6: ‘Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, 
richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, die 
getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes 
getrouw was in geheel zijn huis. Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan 
Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het 
huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester 
van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar 
om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als 
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ZOON over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de 
hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Want wij 
hebben DEEL GEKREGEN AAN CHRISTUS, mits wij het begin van onze 
verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.’ 

Ik besluit met Kol.1:25-28, waar Paulus (God) zegt dat het Woord tot zijn 
volle recht komt als we het geheimenis daarvan doorgronden, en dat 
geheimenis is 'Christus, de hoop der heerlijkheid'!: ‘Haar dienaar ben ik 
geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om 
ONDER U HET WOORD VAN GOD TOT ZIJN VOLLE RECHT TE DOEN 
KOMEN: het GEHEIMENIS, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 
geweest, maar THANS GEOPENBAARD AAN ZIJN HEILIGEN. Hun heeft God 
willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit GEHEIMENIS is onder 
de heidenen: CHRISTUS IN U, DE HOOP DER HEERLIJKHEID! Hem 
verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens 
onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen 
zijn.’ 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Vader, voor uw geweldige GEHEIMENIS: Jezus Christus! 
 
* Dank U dat Jezus Uw Woord, Uw SPREKEN volledig vervult - dat Hij Uw 

bedoeling is geweest vanaf het begin. Dat Hij Uw bedoeling is als Hij 
terugkomt. Dat Uw bedoeling helemaal zichtbaar wordt in HEM! Vader, 
we verlangen naar Zijn Komst!  

 
* Dank U dat onze bestemming helemaal ligt in onze Heer Jezus. Doe Uw 

Woord in ieder van ons tot zijn volle recht komen doordat Jezus meer 
en meer in ons kan wonen!  

 
* Bewerk in ons land een diep verlangen naar Jezus en naar Zijn Woord. 

Een diep verlangen om Hem te kennen van hart tot hart. 
 
* Geef ook een passie voor Zijn Woord in ons. Dat Uw Woord opnieuw 
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ontdekt en gehoorzaamd wordt in ons land. 
 
* Ontmasker elke leugen en onwaarheid in ons denken en in onze 

maatschappij. We bidden voor liefde en trouw voor Uw waarheid. 
 
* Versterk, zegen, bescherm ieder die opstaat voor recht en 

gerechtigheid. Laat dit een grote beweging worden in ons land. 
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Deel 61 
Openb. 19:11-16 

Zij volgen Hem in wit en smetteloos fijn linnen 

 ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, 
wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert 
oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd 
waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet 
dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, 
en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de 
hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos 
fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de 
heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf 
treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des 
Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: 
Koning der koningen en Here der heren.’ 

Vandaag kijken we naar vers 14: ‘En de heerscharen, die in de hemel zijn, 
volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.’ 

Wat kunnen we daarover vinden in de rest van de Bijbel? 

Wie zijn deze heerscharen in de hemel, gehuld in wit en smetteloos fijn 
linnen, die Hem volgen op witte paarden? 

Het zouden natuurlijk engelen kunnen zijn.  

In 2Thess.1:7,8 vinden we deze woorden: ’.... bij de openbaring van de 
Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend 
vuur.....’ 

Dus er zijn in ieder geval engelen. 

Maar dit is niet alles, want we komen nog veel meer teksten tegen over 
het gezelschap rondom Hem als Hij komt. 
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Twee zinnen verder in 2Thess.1 lezen we: ‘.... wanneer Hij komt, om op 
die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing 
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn’ 

Dat geeft dus het vermoeden dat Hij omgeven zal zijn met Zijn heiligen als 
Hij komt. 

Nog een paar bevestigingen daarvan: 

2Thess.2:1: ‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst 
van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem.....’ 

1Thess.3:13: ‘.... zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en 
Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen...’  

1Thess.4:16-17: ‘want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van 
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de 
hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de 
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de 
lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.’ 

De term 'wit en smetteloos fijn linnen' komen we ook tegen in Op.19:8. 
Daarmee wordt de kleding aangegeven waarmee de Bruid zich voorbereid 
heeft voor de komst van de Bruidegom. 

Op.19:8: '...en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen 
te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.' 

Het gaat dus om 'geestelijke kleding', het zijn de rechtvaardigheden, het is 
haar proces van heiliging voor Hem. 

Dit geeft dus de sterke indruk dat het ook Zijn heiligen zijn die Hem volgen 
op Zijn intocht op aarde. Zij zijn door de heiligingsprocessen heen gegaan 
waardoor ze de volwassenheid hebben bereikt en 'stralend en zonder vlek 
en rimpel' zijn geworden voor de Bruiloft van het Lam. En voor Zijn Komst. 
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1Joh.2-3: ’Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet 
geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, 
gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk 
Hij rein is.’ 

1Petr.1:7: ‘.... opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan 
vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid 
en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus!’ 

Sommigen van de heiligen zullen gestorven zijn en hun vaste woonplaats 
in de hemel hebben ingenomen en vandaar achter Jezus aangaan.  

Anderen leven nog op aarde, maar nemen hun plek in in de hemelse 
gewesten op de geestelijke berg Sion.  

Lees in Hebr.12:22-24 hoe dat er toegaat op de berg Sion: ‘Maar gij zijt 
genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en 
plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de 
hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der 
rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de 
middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat 
krachtiger spreekt dan Abel.’ 

De heiligen op aarde mogen NU al naderen tot die berg Sion, NU al deel 
hebben aan dat hemelse leven en leger. Ze zijn volwassen aan het worden 
in de Geest. Als Jezus komt, veranderen ze in een punt des tijds en 
ontvangen een verheerlijkt lichaam en gaan Hem tegemoet en sluiten aan 
in Zijn leger. Dat is wat we hieruit begrijpen.  

Is het niet bijzonder dat Jezus steeds maar weer ons gezelschap zoekt? Hij 
wil in ons midden wonen. Hij werd vlees-en-bloed. 

Is het niet adembenemend dat zelfs als Hij terugkomt, Hij niet in Zijn 
eentje wil komen, maar omringd door Zijn geliefden?  
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'En zo zullen wij altijd met de Here wezen', lazen we in 1Thess.4:17. 

Zo bereiken wij onze bestemming.... altijd met onze Bruidegom zijn! 

Wat zien we uit naar Zijn komst! 

Kom, Jezus, Kom! We verlangen naar U! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U Uw Komst zo helder beschreven hebt in Uw Woord, 

dat we daar zo veel over te weten kunnen komen. 
 
* Help ons om alle stukjes te ontdekken en de puzzel stukje bij beetje 

beter te kunnen doorzien.   
 
* Dank U dat we ons mogen voorbereiden op Uw Komst. Help ons 

daarbij. Leid ons in de heiligingsprocessen zodat we deel van Uw Bruid 
mogen worden en deel mogen worden van de heerscharen achter U 
aan, in Uw entree op aarde. 

 
* We bidden voor een diep verlangen in ons land naar U en Uw Komst!  
 
* We bidden voor Uw recht en gerechtigheid in ons land. Ontmasker elke 

leugen, en geef burgers moed om de leugens te weerstaan. 
 
* 1Petr.5:8-9: ‘Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, 

gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 
Wederstaat hem, vast in het geloof’. Help ons de brullende leeuw te 
weerstaan in Uw Naam, net als David deed. 
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Deel 62 
Openb. 19:11-16 

Een scherp zwaard uit Zijn mond 

Op.19:15: ‘En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de 
heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf 
treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des 
Almachtigen.’ 

Het is toch wel even schrikken als Jezus wederkomt!  

Wij denken altijd aan zo'n lieve Jezus..... maar Deze is toch niet alleen 
maar lief!! 

Een scherp zwaard uit Zijn mond..... 

Joh.9:39: ‘Tot een oordeel ben ik Ik in deze wereld gekomen.’ 

Johannes de Doper profeteerde al over Jezus in Matth.3:12:  ‘De wan is in 
zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de 
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar 
vuur.’ 

Hij scheidt het kaf van het koren. Dat is Zijn levenswerk. 

Hij WIL HEEL GRAAG dat iedereen zich laat behouden, alle voorwaarden 
daarvoor zijn vervuld, redding staat klaar voor iedereen...... maar ieder is 
vrij om zelf te kiezen. 

Matth.10:34-39: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op 
de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het ZWAARD! 
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn 
vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een 
schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen 
zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet 
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waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 
en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie 
zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden.’ 

En HOE brengt Jezus scheiding? Hoe oordeelt Hij? 

Door het Woord. Dat werkt vanzelf als een oordeel, als een gericht. 

Jezus zegt in Joh.12:48: ‘Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 
aanneemt, heeft één, DIE HEM OORDEELT : HET WOORD, dat Ik heb 
gesproken, dát zal hem oordelen ten jongsten dage.’ 

Het Woord uit Jezus is dus als een soort paslood aan de hand waarvan wij 
allemaal geoordeeld zullen worden.  

Jezus hoeft als het ware niks te zeggen om ons te oordelen..... Hij hoeft 
niet te overtuigen...... nee, Hij laat gewoon het Woord zien..... Hij maakt 
het Woord zichtbaar..... en oeps, daar vallen we allemaal door de mand 
waar we het Woord ontrouw zijn geweest.  

(Blij dat we dat meteen mogen brengen onder Zijn Bloed!) 

 

Hebr.4:12-13: ‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper 
dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneen 
scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en 
gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle 
dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij 
rekenschap hebben af te leggen.’ 

Ef.6:17: ‘en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is 
het woord van God.’ 

Jes.49:2-3: ‘En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de 
schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in 
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zijn pijlkoker stak Hij mij. En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in 
wie Ik Mij zal verheerlijken.’ 

Op.1:16: ‘En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond 
kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon 
schijnt in haar kracht.’ 

Op.19:21: ‘En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit 
de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd 
van hun vlees.’ 

Op.2:16: ‘Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal 
strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.’ 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Jezus, dank U wel dat U heel duidelijk bent over het oordeel dat komt.  
 
* Dank U dat U heel duidelijk bent over wat U van ons verlangt. U 

verlangt dat wij Uw Woord liefhebben en bewaren. Dat Uw Woord ons 
leven is, zoals we in Psalm 119 telkens weer tegenkomen. Geef ons een 
onophoudelijke honger en dorst naar U en Uw Woord! 

 
* Heer, breek door in onze traagheid en lauwheid over Uw Woord. Help 

ons Uw Woord het paslood te laten zijn in ons persoonlijke levens. 
 
* Help ons ook om Uw Woord ons paslood te laten zijn in onze relaties, 

gesprekken, vergaderingen, overwegingen, beslissingen, persoonlijk en 
op ons werk.  

 
* Help ons om uit te komen voor de kracht en waarheid van uw Woord! 
 
* Laat Uw Woord het algemeen erkende en geliefde paslood zijn in 

Nederland! 
 
* Bemoedig ieder die opkomt voor waarheid, ootmoed en recht met Uw 

Woord en Uw kracht! 
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* Beweeg met Uw Geest in deze tijd over ons land en ontwaak ons volk 

om U te zoeken met alles wat in ons is! 
 

Deel 63 
Openb. 19:11-16 

De heidenen hoeden met een ijzeren staf 

Op.19:11-16 (vers 15): ‘En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om 
daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren 
staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, des Almachtigen.’ 

Ons beeld van Jezus is vaak dat Hij altijd heel lief en aardig is tegen 
iedereen. 

Maar hier worden we geconfronteerd met het feit dat dat echt niet zo is.  

- Het scherpe zwaard dat uit Zijn mond komt, sláát de heidenen..... 

- Hij hoedt de heidenen met een ijzeren staf.... dat lijkt me toch behoorlijk 
heftiger dan met een houten staf...  

- Eigenhandig vertreedt Hij de druiven van de druivenoogst.... om de 
toorn van God tot bedaren te brengen.  

Dat laatste zagen we ook al in Op.14:19-20: ‘En de engel wierp zijn sikkel 
op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de 
grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden 
buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der 
paarden, zestienhonderd stadiën ver.’  

En ook in Jesaja werd precies dit feit al geprofeteerd. Bijv. in Jes.63:1-4: 
‘Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar 
praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die 
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in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan 
uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers 
treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij 
Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen 
spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. 
Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing 
was gekomen.’ 

Hierom zullen we Hem zien in een ROOD kleed als Hij komt. Rood van het 
bloed van Zijn tegenstanders. 

Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf. 

In Psalm 2 wordt daar al over gesproken. Ps.2:9: ‘Gij zult hen verpletteren 
met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.’ 

Niet mis hè, hoe Jezus afrekent met Zijn tegenstanders!  

Ik zou daar liever niet bij horen! 

Maar het is dan ook buitengewoon onrechtvaardig en slecht om op te 
staan tegen de Schepper. Dat is letterlijk een dood-zonde.  

Jezus heeft heel veel tijd gegeven voor bekering..... heel veel geduld 
gehad voordat deze Grote Dag kwam.... want Hij wil niet dat sommigen 
verloren gaan.... maar op een zeker moment is de genade op. Dan is er 
een eind aan Gods geduld en lankmoedigheid.  

In Ps.2 wordt dan ook een zeer diep complot is tegen God beschreven. 
Ps.2:2-3: ‘De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de 
machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons 
hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!’ 

Ik geloof dat het dít is wat we vandaag de dag naar buiten zien komen. De 
machten verleiden de mensen en veroveren hen om hen hún agenda te 
laten uitvoeren. Zo spannen ze - voor de betrokken mensen soms zelfs 
onbewust -  samen tegen de Here en Zijn Gezalfde (Jezus). Door wat ik zie 
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en lees begrijp ik steeds beter dat de aanval rechtstreeks tegen Gód 
gericht is en alles wat God mooi en goed heeft gemaakt. God wordt 
expres zoveel mogelijk gekrenkt, bespot en gehoond. Ik heb het over de 
machten die door mensen heen werken.    

En op een dag komt er een afrekening, want Jes.2:12-21 zegt: ‘Want er is 
een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots 
en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; tegen alle trotse 
en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, tegen alle trotse 
bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, 
tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt 
de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen 
vernederd, en de Here alleen is te dien dage verheven, en de afgoden 
zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen 
en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de 
luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 
Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich 
gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de 
vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten 
vanwege de verschrikking des Heren en de luister zijner majesteit, 
wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.  

Ik denk dat in Op.19 die dag gekomen is. 

Al het hoogmoedige wordt neergeworpen. 

De ijzeren staf waarmee dit uitgevoerd wordt vinden we ook in Op.12:5.  

Het mannelijk kind dat geboren wordt uit de barende Vrouw die aan de 
hemel zichtbaar is, zal ook de heidenen hoeden met een ijzeren staf. 

Op. 12:5: ‘En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen 
zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd 
naar God en zijn troon.’ 
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In Op.2:26-27 wordt ook gesproken over het hoeden met een ijzeren staf, 
maar daar wordt het nota bene gezegd van de overwinnende gemeente: 
‘En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik 
macht geven over de heidenen; en HIJ ZAL HEN HOEDEN MET EEN 
IJZEREN STAF, als aardewerk worden zij verbrijzeld, GELIJK OOK IK van 
mijn Vader ontvangen heb’ 

Dit laat zien dat Jezus Zijn heiligen betrekt in het uitoefenen van Zijn 
vonnis. 

Zij zullen met Hem regeren.  

Ik weet niet precies op welk moment dat in werking treedt, maar vast 
staat dat de heiligen met Hem zullen regeren. 

In Dan.7 staat dat wel drie keer in één hoofdstuk beschreven. 

We lezen dat in Dan.7:18, 22, 27. 

In bijvoorbeeld vers 27 staat: ‘En het koningschap, de macht en de 
grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan 
het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn koningschap is een eeuwig 
koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.’ 

Jezus is GOED voor wie Hem dient en liefheeft, maar zeer te vrezen voor 
wie Hem verlaat en ongehoorzaam is. 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat er een dag komt waarop U afrekent met hoogmoed 

en trots en geweld en overheersing! Dat U een eerlijk God bent, 
rechtvaardig. Help ons om nog veel meer te begrijpen wat dat 
betekent. 

 
* Leer ons U kennen zoals U werkelijk bent. Eergisteren lazen we nog in 

Judas dat we Uw genade verkeerd kunnen gebruiken alsof we maar 
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door kunnen zondigen. Maar Heer, U bent een HEILIG God, een 
rechtvaardig God.... help Uw heiligen om een juist beeld van U te 
krijgen. 

 
* We bidden voor de groei van echtheid en waarheid in ons land. Dat al 

wat echt en waar is elkaar vindt en met elkaar gaat optrekken in Uw 
Naam. 

 
* We bidden voor de vreze des Heren in ons land. Dat het weer 

algemeen wordt om de Heer des hemels en der aarde te vrezen en te 
gehoorzamen, ondanks alle leugens waarmee de vijand hem probeert 
onzichtbaar en onvindbaar te maken. 
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Deel 64 
Openb. 19:11-16 

Koning der koningen en Here der heren 

Op.19:16: ‘En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: 
Koning der koningen en Here der heren.’ 

Dit is de vierde naam die Jezus gegeven wordt in Zijn verschijning. 

De eerste is 'Getrouw en Waarachtig'... 

De tweede is een geschreven naam die niemand weet dan Hijzelf alleen.... 

De derde is 'Het Woord Gods'.... 

En nu de vierde: 'Koning der koningen en Here der heren'...... 

Een naam verwoordt iets van het wezen van de persoon.... geeft weer wie 
de persoon in essentie is.  

Als Hij komt, zal Hij dus komen in deze eigenschappen. 

Hij is wáár, Hij is Wie Hij zegt te zijn, volkomen trouw aan Zijn Woord, en 
aan wat Hij zegt, ja, Hij IS helemaal Zijn Woord.... identiek aan Zijn 
Woord..., Hij is het Woord, maar dan vleesgeworden.....  Terwijl er 
tegelijkertijd ook een heel stuk van Hem verborgen is (de naam die 
niemand weet dan Hijzelf), dat is nog mysterie, dat stuk kunnen we nog 
niet doorzien, dat mogen we ontdekken in de komende eeuwen. 

Als we dit alles bij elkaar nemen, komen we a.h.w. bij de vierde naam uit 
die alles - zeg maar - samenvat, de ultieme naam om de allerhoogste 
Koning mee aan te duiden: Koning der koningen en Here der heren.  

Zijn Komst en Zijn Aanwezigheid zal de aarde en hemel hevig schokken en 
versteld doen staan, ieder schepsel tot in het diepst van zijn wezen 
ontzetten.... Ieder zal onmiddellijk beseffen: DIT IS HIJ!!!! 
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Hij is het écht!! 

HIJ is het ZELF!! 

HIJ IS er !! 

HIJ bestáát dus!! 

Zoals Daniel al zag in Dan.7:13-14: ’... zie, met de wolken des hemels 
kwam Iemand gelijk een mensenzoon; Hij begaf zich tot de Oude van 
dagen, en men leidde Hem voor Deze; en Hem werd heerschappij 
gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen 
dienden Hem.  

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn 
koningschap is één, dat onverderfelijk is.’ 

Wat een geweldig nieuws, Jezus zal komen in macht en majesteit....  En Hij 
zal regeren, en Zijn heerschappij zal eeuwig zijn! 

De heerlijkheid, de majesteit en het Koningschap is zo groot en zo 
overduidelijk, dat mensen zich allerwege op de borst slaan.... van spijt dat 
ze Hem niet eerder serieus hebben genomen..... 

Matth.24:30: ‘En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen 
aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan 
en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, 
met grote macht en heerlijkheid.’ 

Op.1:7: ‘Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die 
Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem 
weeklagen. Ja, amen.’ 

Het zal een diep reactie geven als men Hem ziet! 

Hij komt rechtstreeks van de rechterhand van de Vader..... het is alsof je 
dat kunt zien vanaf de aarde.... 
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Matth.26:64: ‘Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, 
gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des 
hemels.’ 

Zie ook Marc.14:62. 

In Matth.25:31 zien we dat Hij daarna zitting zal nemen op Zijn Troon als 
onbetwistbaar Koning: ‘Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn 
heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de 
troon zijner heerlijkheid.’ 

Als Koning der koningen en Heer der heren zal Hij daar zitten en allen voor 
Zijn Troon bij elkaar roepen en loon uitdelen en vonnis vellen.  

Matth.25:32-33: ‘En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en 
Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van 
de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de 
bokken aan zijn linkerhand.’ 

Alleen Hij mag dat doen omdat niemand anders waardig is bevonden om 
de NAAM BOVEN ALLE NAAM te ontvangen: 

Filip.2:9-11: ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem DE 
NAAM BOVEN ALLE NAAM geschonken, opdat in de naam van Jezus zich 
ALLE knie zou buigen van hen, die in de hémel en die op de áárde en die 
ónder de aarde zijn, en ALLE TONG zou belijden: JEZUS CHRISTUS IS HERE, 
tot eer van God, de Vader!’ 

Zoals God al in Jesaja's tijd had beloofd: Jes.9:6-7: ‘Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en DE HEERSCHAPPIJ RUST OP ZIJN 
SCHOUDER en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de 
vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht 
en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 
De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.’ 
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We zien er enorm naar uit dat de ijver van de Heer dit gaat 
bewerkstelligen!! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer Jezus, dat U terugkomt als Koning der koningen en Here 

der heren!! Dat álle knie voor U zal buigen... en élke tong zal belijden 
dat U HEER bent!! 

 
* Wij aanbidden U nu al als Heer der heren en U bent nu al Koning der 

koningen. Help ons om U voortdurend te aanbidden en U te zien in Uw 
heerlijkheid, aan de Rechterhand van Uw Vader. Open die hemelse 
werkelijkheid voor onze ogen!  

 
* Dank U dat Uw koningschap vestigt door recht en gerechtigheid..... we 

bidden voor de doorbraak van Uw recht en gerechtigheid ook al in 
deze huidige werkelijkheid. 

 
* We bidden voor recht en gerechtigheid voor de diverse groepen en 

mensen in onze maatschappij. We bidden voor genezing, hulp, 
vernieuwing, kracht, begrip en openbaring van Góds Plan!  

 
* We bidden voor moed om op te staan en onze stem te laten horen. 

Vastbeslotenheid om te gaan voor waarheid en gerechtigheid. 
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Deel 65 
Openb. 19:17-21 

De grote maaltijd van God 

Nadat we Jezus uit de hemel hebben zien binnenkomen op aarde, zien we 
midden in de zon een enorme engel staan die met luide stem begint te 
roepen. Vanaf de lichtste plaats van het uitspansel dringt het beeld van 
deze engel zich op aan ieder die leeft op aarde. 

Hij roept luidkeels.  

Hij spreekt de vogels van de aarde aan; Hij roept ze bij elkaar, de 
roofvogels die dol zijn op vlees en lijken. 

Hij roept: 'Kom, alle vogels, kom en verzamel je voor de Grote Maaltijd 
van God! Kom en eet het vlees van koningen, van oversten, het vlees van 
sterken, en het vlees van paarden, en van hen die daarop zitten, en het 
vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten!' 

Op onvoorstelbare wijze gaat God nu afrekenen met iedereen die in trots 
en opstandigheid tegen Hem is blijven opstaan. Ieder die Hem in 
arrogantie heeft uitgedaagd en in vermetelheid Hem is blijven verachten. 

Hij geeft ze als voer voor de vogels.... wat een vernederend einde! 

Niet eens wordt hun lichaam begraven. Geen eer is er voor hun 
nagedachtenis. Zoals zij zelf in zelfverheffing gehandeld hebben naar God 
en naar Zijn kostbare schepselen, zo doet Hij nu met hen. 

Hij geeft hen als voer voor de vogels des hemels..... de Grote Maaltijd van 
God...... vogelvoer......hoe vernederend wil je sterven? 

Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. 

In Jes.2:12+17 kwamen we dit ook al tegen: (12)‘Want er is een dag van 
de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al 
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wat zich verheft, opdat het vernederd worde; ....’ (17) ‘Dan wordt de 
verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen 
vernederd, en de Here alleen is te dien dage verheven’ 

Onze God is een verterend vuur. Met Hem valt niet te spotten. 

Laten ook wij Hem uiterst serieus nemen! 

Ook in Ezech.39 vinden we een profetie van ditzelfde oordeel over Gog.  

God had het al eerder gezegd.   

Het is aan te bevelen heel Ezech.39 te lezen, maar laten we hier enkele 
verzen citeren.  

Ezech.39:17-20: ‘Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here Here: zeg tot het 
gevogelte van allerhande gevederte en tot al het gedierte des velds: 
verzamelt u en komt, verenigt u van alle kanten bij het slachtoffer dat Ik 
voor u slacht, een groot slachtoffer, op de bergen van Israël; eet vlees en 
drinkt bloed. Vlees van helden zult gij eten en bloed van de vorsten der 
aarde zult gij drinken; rammen, lammeren, bokken, stieren, alles mestvee 
van Basan. Tot verzadiging toe zult gij vet eten, tot dronkenschap toe 
bloed drinken van het slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb; ja, gij zult u 
aan mijn tafel verzadigen, aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei 
krijgslieden, luidt het woord van de Here Here.’ 

En dit is het doel: 

Ezech.39:21: ‘Zo zal Ik Mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en 
zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik 
op hen heb gelegd.’ 

Jes.26:9 zegt: ‘..want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de 
inwoners der wereld gerechtigheid.’ 

Wij als aardbewoners léren gerechtigheid door Gods gerichten.  

Vreze voor Hem groeit in onze harten. 
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Hij is werkelijk een God die te vrezen en te eerbiedigen is.  

Goed voor degenen die Hem liefhebben maar ook onverbiddelijk voor wie 
volhardt in zijn ongeloof en ongehoorzaamheid.   

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Vader, voor Uw duidelijkheid, dat U bent Wie U zegt en doet 

wat U zegt. We willen U respecteren, eren en vrezen.  
 
* Tegelijkertijd danken we U voor Uw grote, grote liefde. Voor uw 

barmhartigheid en genade. Dat U altijd wilt vergeven wanneer wij ons 
verootmoedigen voor U.  

 
* Dank U dat het onrecht en het kwaad niet altijd zal blijven domineren 

op aarde. Dat U afrekent met het kwaad en met ieder die in hoogmoed 
tegen U op blijft staan! 

 
* Leer ons Uw gerechtigheid nu we meer en meer leren over Uw 

oordelen als we Openbaring bestuderen. 
 
* Leer ook ons op te staan in gerechtigheid wat de prijs ook mag zijn. 
 
* Bereid ons voor op het lijden dat hiermee gepaard zal gaan. 
 
* Sterk en bevestig, vertroost en bescherm hen die nu al lijden voor 

gerechtigheid, ook in ons land. 
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Deel 66 
Openb. 19:17-21 

Algehele oorlog tegen het Lam 

Op.19:17-21: ‘En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider 
stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, 
verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen 
en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het 
vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, 
vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der 
aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, 
die op het paard zat, en tegen zijn leger.....’ 

Opmerkelijk dat in dit hoofdstuk van Openbaring wordt gesproken over 
twee maaltijden. 

De ene maaltijd is het Bruiloftsmaal van het Lam in vers 7-9.... en de 
andere maaltijd is De Grote Maaltijd Gods hier in vers 17-19..... 

Twee maaltijden in één hoofdstuk.... 

Op.19:7-9: ‘ Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer 
geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich 
gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn 
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der 
heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het 
bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige 
woorden van God.’ 

Zalig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam... 

Dat brengt ons bij de gelijkenis van een koning die een bruiloft aanrichtte 
voor zijn zoon in Matth.22. Hij zond slaven om zijn familie en vrienden te 
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roepen omdat de maaltijd klaar was. Maar vreemd genoeg waren zij zo 
druk bezig met andere dingen dat ze niet konden komen!  

In vers 5 en 6 staat: ‘Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de 
een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn 
slaven, en zij mishandelden en doodden hen.’ 

Veel van de genodigden verachtten de uitnodiging en gingen huns weegs. 
Op.19:8-10: ‘Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar 
de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten 
der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven 
gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel 
slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.’ 

Je kunt niet zeggen dat er iemand is die géén uitnodiging heeft gehad.  

Dat is de rechtvaardigheid van God, dat ieder mens wordt uitgenodigd. 

Maar je wel of niet ingaan op de uitnodiging heeft heel veel gevolgen. 

Jouw keuze op Gods uitnodiging bepaalt in feite naar welke maaltijd jij op 
weg bent. Ieder komt in het einde bij een maaltijd uit.  

In Op.16:12-16 lezen we dat bij de zesde schaal: ’En de zesde goot zijn 
schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat 
de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. 
En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de 
mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 
want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar 
de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de 
grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 
waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn 
schaamte niet gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in 
het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.’ 
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Uit de bek van de draak en van het beest en de mond van de valse profeet 
komen onreine geesten..... tekenen die verleiden..... woorden die 
verleiden.........verleidelijke dingen spreken zij.... verleidelijke 
gedachtegangen opperen zij.... (zie ook vers 20 van Op.19) 

Laten we oorlog voeren tegen het Lam.... Hem kunnen we zeker aan, we 
zijn immers met ons allen één! Als iedereen meedoet móet het lukken om 
het Lam te verslaan!!  

Immers wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog winnen van het 
beest Op.13:4 

Wat een eigenwaan, wat een zelfverheffing!  

Een valstrik in hun denken.... en ze trappen er met volle kracht in!  

Ze voelen zich sterk door hun eenheid. 

Babel in zijn volle wasdom! 

Grootheidswaanzin! Overmoed! 

God profeteerde al in Gen.11:6: ‘en de Here zeide: Zie, het is één volk en 
zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van 
wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Niets zal hen nu 
onmogelijk zijn, nu ze zo één zijn!’! 

Toen, in Babel, in Gen.11, verhinderde God hun menselijke 'almacht'..... 
maar nu, in de tijd van het einde, laat Hij het toe!  

Nu móet het zichtbaar worden waartoe deze zelfgekweekte 'almacht' 
leidt: de arrogantie om de strijd op te pakken rechtstreeks tegen het 
Lam!! 

Hoe gaat het aflopen met hem die het durft op te nemen tegen het Lam 
van God???? 

Maar HIJ is de Heer der heren en de Koning der koningen! 
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Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde! 

In Zijn Naam zal elke knie zich buigen en elke tong belijden: Jezus is Heer, 
tot eer van God! 

 
 
 
 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Jezus, dank U dat U het Lam Gods bent dat U de boze overwonnen 

heeft!! Dank U voor Uw offer, dank U voor Uw Bloed! Wij prijzen en 
aanbidden U! 

 
* Heer, we bidden om inzicht in de gevolgen van onze keuzes. 
 We beseffen steeds meer dat U ons verantwoordelijk houdt voor onze 

keuzes en dat elke keuze gevolgen heeft. Help ons deze gevolgen te 
doorzien en de goede keuzes te maken. 

 
* Bewerk een bewustzijn van Wie U bent in ons land. Help mensen U te 

zoeken, door naar U te verlangen en tot U te bidden en uw Woord te 
onderzoeken. 

 
* Herstel Uw Woord in ons land. 
 
* Bewerk een vreze des Heren in Nederland. 
 
* We bidden om een eerlijke en Godvrezende regering! 
 
* We bidden dat de 5 dagen bedenktijd bij abortus niet afgeschaft zal 

worden. 
 
* We bidden dat politici, juristen, ambtenaren en anderen zullen opstaan 

voor waarheid en recht!  
 
* We bidden dat Nederland wakker wordt voor wat er werkelijk gaande 

is! 
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Deel 67 
Openb. 19:20 

Gesmeten in de poel des vuurs 

Op.19:17-20: ‘En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, 
die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die 
het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld 
aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die 
van zwavel brandt.’ 

Eindelijk is het hier het moment waar de hele schepping naar uitgekeken 
heeft! 

Het moment waar alle rechtvaardige bewoners alle eeuwen door God om 
gesmeekt en geroepen hebben.....:  

'Here God, schenk ons RECHT tegenover onze vijanden!' (Luc.18:3-8) 

Ook David riep dat uit in vele psalmen, zoals in Psalm 7:6: ‘Sta op, Here, in 
uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij benauwen, waak op 
tot mijn hulp, Gij, die het recht verordent.’ 

Hier wordt dan eindelijk de tegenstander van God in zijn kladden 
gegrepen! 

Zovele eeuwen heeft hij verdriet, pijn en onrecht veroorzaakt op aarde; 
heeft hij verwoesting en verdelging aangericht; heeft hij mensen verleid 
om mee te doen met zijn vernietigende plannen. Hij is gekomen om te 
stelen, te slachten en te verdelgen (Joh.10:10 ), en oooo, wat heeft hij 
veel slachtoffers gemaakt! Wat was het moeilijk om uit zijn klauwen te 
blijven!  

Maar nu... hier... is zijn einde!! 
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Onze Verlosser, de Koning der koningen en de Heer der heren grijpt beide 
mormels en gooit ze in de poel des vuurs die van zwavel brandt. Zowel het 
beest als de valse profeet - ze worden geworpen in het diepste vuur, de 
poel des vuurs die van zwavel brandt. 

Jes.30:33: ‘Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de 
koning gereed gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd 
gemaakt, er is vuur en hout in overvloed; de adem des Heren steekt hem 
in brand als een stroom van zwavel.’ 

Dan.7:11: ‘Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke 
de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn 
lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur.’ 

Hebr.10:31: ‘Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!’ 

Zo vreselijk dat ze altijd zullen gepijnigd worden in die poel des vuurs. 

Later zal ook de duivel zelf bij hen gesmeten worden in die poel van vuur 
en zwavel, alwaar zij alle drie dag en nacht gepijnigd worden! 

Op.20:10: ‘... en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel 
van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij 
zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.’ 

Hoe hebben het beest en de valse profeet dit verdiend! 

Wat een schade hebben zij aangericht! 

En waardoor? 

Door mensen te verleiden en te misleiden en af te leiden en om te leiden! 

Ze deden zich voor als een engel des lichts, maar hun hart was arglistig en 
vals. 

 Ze wisten zich geloofwaardig te maken, kwamen met schijnbaar goede 
ideeën, maar hun hart was rot en slecht. Witgekalkte muren, 
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adderengebroed, huichelaars, gewitte graven, noemt Jezus die 
hartsgesteldheid (Matth.23). 

Ze wisten mensen te verleiden om het merkteken van het beest te 
nemen..... om het beest te aanbidden....  

Dat begon al bij Eva - Hij verdraaide het woord van God. Gen.3:1: ‘De 
slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God 
gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij 
zult niet eten van enige boom in de hof?’ 

Naast het verdraaien van Gods Woord (liegen) deed de slang ook appél op 
haar begeerte..... Gen3:4-5: ’De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult 
geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw 
ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en 
kwaad...’ 

Jak.1:14-15: ‘Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de 
zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte 
bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de 
dood voort.’ 

De slang verdraaide Gods woorden en speelde in op haar verlangen naar 
die heerlijke vruchten en naar het worden als God. Hij spiegelde haar een 
andere realiteit, een 'voorgeschreven werkelijkheid' voor.... 

En helaas, zij had niet door dat satan dit zelf bedacht....   

Zoals zovele mensen het niet doorhebben wanneer het satan is die 
spreekt. Voor ons allen is dat, denk ik, een enorme uitdaging, om de 
stemmen te onderscheiden. 

En door dit gebrek aan wakkerheid, gebrek aan geestelijk inzicht, gebrek 
aan geestelijke helderheid trappen mensen maar al te gemakkelijk in de 
verleidingen en aanbidden zonder dat ze het doorhebben het beest, en 
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nemen ze zelfs zijn merkteken aan. En trekken ze straks mee ten strijde 
rechtstreeks tegen het Lam.  

Zij doorzien de valstrikken van satan niet. En als je eenmaal blind bent 
voor de ene valstrik, kan die blindheid gemakkelijk van kwaad tot erger 
gaan. Hoewel het altijd  (tot een bepaald moment) mogelijk is om ergens 
opeens 'wakker' te worden. 

Daarom is het zo belangrijk niet alleen onze God te kennen maar ook iets 
te weten van hoe onze aartsvijand te werk gaat. Niet dat we steeds naar 
hem kijken, maar ook niet dat we onze ogen voor hem sluiten.  

Paulus zegt in 2 Kor.2:10b-11: ‘...opdat de satan op ons geen voordeel 
mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. ‘ 

2Petr.1:8-9: ‘Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat 
rond als een brullende (hongerige) leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 
Wederstaat hem, vast in het geloof.....’ 

Laten we waakzaam zijn.... de dingen doorhebben die om ons heen 
gaande zijn en de geestelijke wereld erachter herkennen. En leren van 
deze tekst dat God ons oproept om weerstand te bieden aan de 
verslindende leeuw, die ons lekker loopt te maken voor zijn eigen 
werkelijkheid. 

Luc.21:36: ‘Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te 
ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het 
aangezicht van de Zoon des mensen’ 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U dat U de schuldige niet onschuldig houdt! Dat U werkelijk 

rechtvaardig bent en recht en gerechtigheid brengt. We zien daar zo 
naar uit!  

 
* Lieve Vader, fantastisch dat U alles zo goed uitlegt in Uw Woord! Leer 
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ons onze wereld te zien vanuit Uw Woord.  
 
* Vul ons elke dag overvloedig met Uw Heilige Geest, zodat wij nuchter 

en waakzaam kunnen zijn zodat we tot het einde vol mogen houden 
om trouw te zijn aan U!  

 
* Help ons om misleiding te leren doorzien. Doe ons groeien in 

onderscheid van geesten. Geef ons mensen naast ons die dezelfde 
honger hebben om te zoeken en te groeien in heiligheid en het kennen 
van U. 

 
* Help ons weerstand te bieden tegen verleiding en misleiding, help ons 

om te staan in Uw waarheid, in kleine en grote dingen.  
 
* We zegenen en bidden voor ieder in dit land die opstaan voor 

waarheid en recht. 
 
* We bidden voor een krachtige beweging van gebed in ons land. Een 

beweging van roepen tot U om recht en gerechtigheid, zoals U zegt in 
Luc.18:8 'Zal ik dit geloof vinden als Ik kom?'    
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Deel 68 
Openb. 19:17-21 

Ook de overigen gedood 

Op.19:17-21: ‘En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam 
uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden 
verzadigd van hun vlees.’ 

Hiervóór lazen we dat het beest en met hem de valse profeet hardhandig 
in de kraag gegrepen werden door Jezus - de Koning der koningen en Heer 
der heren, die met heerlijkheid en majesteit uit de hemel gekomen was 
op Zijn witte paard met Zijn leger van prachtige witte dienaars achter Zich 
aan - en dat Hij hen werpt in de poel des vuurs die van zwavel brandt. 

Eindelijk gerechtigheid! 

Eindelijk rust op aarde! 

Ze hadden deze opsluiting, deze straf, zo intens verdiend! 

Van de valse profeet staat er dat hij wondertekenen had gedaan waarmee 
hij hén verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en 
die het beeld hadden aanbeden....   

Door die verleiding waren ze in de val getrapt, koningen, oversten en 
gewone soldaten.... ze waren het beest en de profeet gaan aanbidden ..... 
gaan gehoorzamen......God geloochend en het beest geloofd.... en zo 
hadden ze gekozen voor het teken van het beest..... ze dachten dat het 
goed was die keuze te maken. Het leek hen logisch..... het leek hen geen 
kwaad te kunnen, ze dachten ermee te winnen...  

Ze geloofden de leugens die de profeet en het beest hen hadden 
voorgespiegeld via 'de TV en de andere beeldschermen'. Zo kon het zover 
komen dat ze niet anders meer konden denken dan meegaan in de 
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leugens en in de angstpsychose en in de slavernij van die twee verleiders, 
het beest en de valse profeet. 

Ze waren meegegaan achter de profeet aan en werden nu ook in de strijd 
verwikkeld tegen het Lam. Er was geen weg terug meer. Ze hadden A 
gezegd, nu was daar de bittere B. Voortdurend werden ze opgehitst door 
de leiders van het leger, het beest en de valse profeet. 

Met schrik zagen ze wat er gebeurde met hun leiders..... de angst sloeg 
hen om het hart over hun eigen lot...... ook al waren ze hun verleiders 
gevolgd omdat ze hun listen niet doorzagen.... ze moesten toch zelf de tol 
betalen voor hun onoplettendheid, voor hun Godloochening, voor hun 
gemakzucht, voor hun winstbejag... voor de zelfzuchtige motieven 
waarmee ze voor deze weg gekozen hadden. 

Het tweesnijdend zwaard uit de mond van het Lam sneed dwars door hun 
motieven heen, legde die volledig open en ontblootte de pure zelfzucht 
en opstandigheid tegen het Lam. Gewogen en te licht bevonden.  

Het leven kon niet standhouden in zoveel ongerechtigheid.  

Het heilig zwaard was te heet en te heilig...... de leugen, de zelfzucht, de 
rebellie werden eraan geregen..... en het leven eindigde.... 

De vogels kwamen en verzadigden zich...... 

Eerloos gestorven.... Vogelvoer geworden..... ! 

Daarom Ps.2:10-12: ‘Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u 
gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u 
met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te 
gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn!’ 

2Tim2:12: ‘Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen 
heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons 
verloochenen’ 
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U de RECHTER bent van de aarde! 
 Jes.33:22 Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de 

Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen. 
 
* Dank U Heer, dat U ons vertelt hoe U gaat afrekenen van de verleiding 

en het onrecht op de aarde. We verlangen ernaar dat U terugkomt! 
 
* Help ons om verleiding te doorzien en daar snel van weg te rennen, 

zoals Jozef wegrende van de vrouw van Potifar.  
 
* Geef ons zachte, nederige harten om elke keer weer te knielen voor U, 

zodat we niet verstrikt raken in winstbejag, in zelfzucht, in 
ongehoorzaamheid, en daardoor verkeerde keuzes maken. 

 
* Doe in ons land een volk opstaan, U ten eigendom, dat U trouw en 

volhardend is in waarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 
 
* We bidden voor bescherming voor onze kinderen, voor de zieken, de 

zwakken, de gevangenen, de vervolgden.....  
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Deel 69 
Openb. 20:1-3 

De draak in de afgrond 

Op.20:1-6: ‘En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel 
des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, 
opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 
voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden 
losgelaten.’ 

We zagen in Op.19 dat het beest gegrepen werd en met hem de valse 
profeet. Beiden werden levend in de poel van vuur en zwavel gemikt door 
Jezus in hoogst eigen Persoon.   

Zij waren op aarde de aanvoerders van het opstandelingen-leger tegen 
God en Zijn Gezalfde.  

Zij werden direct geïnspireerd door Gods directe Tegenstander, de draak, 
de duivel, satan zelf. Hij was het die hen gebruikte (misbruikte), hij had 
volledig bezit van hen genomen.... zij waren zijn stromannen... zij hadden 
hun ziel volkomen aan hem verkocht.... willoos voerden zij zijn plannen 
uit.  

De Grote Samenzwering uit Psalm 2 waartoe deze draak had aangevuurd 
en waarin haast alle koningen en volken en natiën meegegaan waren, was 
in heel zijn grootsheid en slechtheid zichtbaar geworden.  

Ieder die in de verleiding was getrapt en mee was gegaan in de 
opstandigheid, de huichelarij, en het bedrog was immers ten strijde 
getrokken tegen het Lam.  
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Jezus zegt: 'Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der 
Farizeeën. Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en 
verborgen, of het zal bekend worden..' - Luk.12:1b-2 

En dit is het hoogtepunt van die openlijke tentoonstelling.  

'Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.' – Kol.2:15 

'Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door 
de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij 
komt.' - 2Thess.2:8 

Dat zien we hier gebeuren.  

Jezus neemt het heft in eigen hand! 

Een engel komt uit de hemel met een geweldige sleutel, de sleutel van de 
afgrond.    

De afgrond die eerder geopend was in Op.9:1-3: ‘En de vijfde engel blies 
de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar 
werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put 
des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote 
oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de 
put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun 
werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.’ 

Die afgrond zit stikvol ellendige monsterlijke wezens. Bij de vijfde bazuin 
mochten ze eruit en konden ze enorme schade en ellende aanrichten op 
aarde.  

Zou de afgrond al die tijd open zijn gebleven?  

Het is in ieder geval nu hoog tijd dat de afgrond afgesloten wordt.  

Maar niet zonder dat alle daarin behorende onderkruipsels opgeborgen 
zitten.  
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En vooral de aanstichter van alle kwaad, de meester-in-het-kwaad, hij 
wordt er nu met een smak in gegooid!  

Hoor je hem tieren en krijsen?  

Deze aartsboosdoener: de satan, de tegenstander, de draak, de slang, 
helemaal zichtbaar geworden in zijn loutere trots en hoogmoed, in zijn 
perverse opstandigheid tegen de Allerhoogste -  

hij moest helemaal uitgeschakeld worden. 

Noch de kracht van den draak noch de listigheid van de slang was 
voldoende om hem uit de handen van Jezus te verlossen.  

Duizend jaren wordt hij veilig opgesloten. 

De afgrond wordt zorgvuldig met de sleutel afgesloten. 

En ja, als Jezus een deur sluit kan niemand hem openen! (Openb.3:7) 

Halleluja! 

Wat een rust op aarde! 

De verleider weg! 

Geen sluw verleidende stemmetjes meer! 

Geen appél meer op onze begeertes..... weer helemaal zelf kunnen 
denken en beslissen als mens, zonder negatieve beïnvloeding.  

Geen beschuldigingen en aanklachten meer. Geen leugens en bedrog 
meer. Geen twijfel zaaien en onrust stoken. Wat een verademing! 

Wat zien we uit naar de komst van Jezus! 

Kom, Heer Jezus, kom spoedig!! 
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U ons vertelt hoe het af gaat lopen. En dat de afloop 

zeker en geweldig is! U Bent de Heer der heren en de Koning der 
koningen! U alleen!! 

 
* Leer ons de verleidingen te doorzien en ook het verdere werk van 

satan -  zijn bedrog, zijn beschuldigingen, zijn twijfel-zaaien, zijn ruzie-
stoken.... leer ons zijn streken te weerstaan... leer ons in U te blijven en 
in de vervulling met Uw Geest. 

 
* We bidden voor honger naar U en naar Uw Woord in ons land. 
 
* We bidden voor besef van de waarheid en werkelijkheid van Uw 

bestaan en van Uw Woord. 
 
* We bidden voor onze landgenoten, velen zijn uitgeput en ontmoedigd. 

We bidden om nieuwe kracht en moed. We bidden dat men in hun 
nood U zoekt en U vindt! Dat de nood zal leiden tot een nieuwe 
geboorte van Nederland vanuit gebed.  

 
* We bidden voor de boeren, Heer red de boerenbedrijven, help de 

boeren het uit te roepen naar U. Geef ons loyaliteit naar hen. 
 
* We bidden voor onze kinderen, voor ouders, leerkrachten, 

schooldirecteuren.... we bidden voor moed om in waarheid en 
rechtvaardigheid te blijven staan.  
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Deel 70 
Openb. 20:4-6 

Met Jezus regeren 

Op.20:1-6: ‘En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, 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 noch het beest 
noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun 
voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder 
levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De 
overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren 
voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel 
heeft 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 heersen, die duizend jaren.’ 

Vorige keer lazen we in de verzen hiervóór dat Jezus de oude slang, de 
duivel en de satan in zijn lurven greep, hem bond en hem met een grote 
smak in de afgrond dumpte. Daar moest hij duizend jaren lang gebonden 
verblijven, in een afgesloten afgrond. Zodat hij niet langer de volken kon 
verleiden. 

Daarna neemt Jezus de heerschappij van de aarde op Zich.  

Maar regeren doet Jezus niet alleen! 

Hij zoekt Zijn Bruid! 

Het eerste wat Hij als Heerser doet is Zijn geliefde volgelingen die Hem 
trouw zijn gebleven tot in de dood tot leven wekken. 

Hen die onthoofd waren 'om het getuigenis van Jezus en om het Woord 
van God.' 
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Hen die 'NIET het beest hadden aanbeden, of zijn beeld (beeldscherm?), 
en die NIET het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun 
hand ontvangen hadden.'  

Aan deze eigenschappen zijn dus Zijn overwinnaars te herkennen. 

Laat dat even tot je doordringen.......  

Dát is dus wat God in ons zoekt: 

De geboden (het Woord) van God bewaren én het geloof in Jezus (het 
getuigenis van Jezus) bewaren.  

Zo is Zijn Bruid gevormd. 

Hoe vaak kwamen we het niet tegen: 'Hier blijkt de volharding van de 
heiligen, die de geboden van God bewaren en het geloof (het getuigenis) 
van Jezus'. - Op.14:12; Op.13:10;Op.12:17; Op.6:9 

Ze zijn trouw gebleven tot in de dood.  

Vaak de dood van onthoofding.  

Vanwege hun getuigenis en het Woord van God. 

Zij overwonnen immers door: 

 het Bloed van het Lam 
 het woord van hun getuigenis 
 en ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Op.12:11) 

In Op.6:9-11 lezen we over hen bij het vijfde zegel: ‘En toen Hij het vijfde 
zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht 
waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij 
riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige 
Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde 
wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd 
gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol 
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zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood 
zouden worden evenals zij.’ 

Déze overwinnaars worden tot leven gewekt.  

Zij krijgen een opstandingslichaam en mogen met Jezus regeren!  

Niet voor niets hebben ze volgehouden. 

Het is hier slechts een uitgelezen groep die levend wordt gemaakt. De 
anderen lijken slapend te blijven. Zij zullen pas opstaan bij de tweede 
opstanding die duizend jaar later plaatsvindt.  

Hoe dit zich precies verhoudt tot andere teksten zoals 1Thess.4:13-18 
moet nog verder geopenbaard worden.   

Wat een eer is er weggelegd voor hen die mogen opstaan!! 

Zalig zijn zij! 

Lees ook hoe in Dan.7 driemaal over deze groep geschreven wordt! 

Dan.7:18 en 22 en 27 spreekt hierover. 

Zie bijvoorbeeld vers 18: ‘.... daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten 
het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in 
eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.’ 

Zullen wij bij die groep horen? 

Zullen wij trouw blijven tot aan het einde toe? 

Nemen wij Gods geboden serieus? 

Lijnen wij ons leven ernstig uit met Zijn Woord? 

DOEN wij wat wij lezen? 

Of kijken wij, zoals Jak.1:22-25 het beschrijft, in de spiegel van Gods 
Woord en vergeten wij vervolgens wat wij zagen en vervolgen wij vrolijk 
onze weg zonder dat er iets veranderd is?  
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Luc.21:19: ‘... door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen’ 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U niet alléén wilt regeren, maar dat U Uw 

overwinnaars in Uw regering betrekt.  
 
* Heer, het lijkt erop dat wij in die moeilijke tijd leven die beschreven 

staat in Openbaring, Heer, help ons om vol te houden; bereid ons voor 
wat komen gaat, zowel geestelijk, als emotioneel, als lichamelijk als 
relationeel. 

 
* Help ons om nu al te leven in ernst met Uw Woord. Help ons Uw 

Woord tot ons te nemen, het te herkauwen en te overpeinzen en het 
in praktijk te brengen. Verander ons leven door Uw Woord. 

 
* Heer, geef ons inzicht in de tijd waarin leven. Geef dat aan Uw Kerk in 

heel Nederland.... geef dat aan bidders en profeten.... geef dat aan 
ouders en kinderen.... geef dat aan bejaarden en verzorgenden..... aan 
politici, ambtenaren, leerkrachten, ondernemers, boeren, winkeliers, 
wetenschappers, elke ziel in ons land.  

 
* Bescherm, bekrachtig, voorzie, ieder die opstaat en verlangt naar 

waarheid, ootmoed en recht.  
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Deel 71 
Openb. 20:6 

Priesters en koningen 

Op.20:4-6: ‘Zalig en heilig is hij, die deel heeft 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 heersen, die 
duizend jaren.’ 

Als Jezus terug is gekomen..... en Hij de oorlog is aangegaan met de uit de 
droge Eufraat samenstromende opstandige volken-legers ...... aangevoerd 
door het beest en zijn valse profeet...... en Hij Zijn almacht en 
soevereiniteit heeft getoond door de boosaardige leiders en hun meester 
(de draak himself) te werpen in de put en in de afgrond..... zien we dat Hij 
het Koningschap opneemt en meteen daarna de graven opent van de 
onthoofden en de overwinnaars, de mensen die Hem trouw zijn gebleven 
door dik en dun..... die niet gebogen hebben voor het beest of voor zijn 
beeld, die geen merkteken hebben toegestaan op hun hand of voorhoofd.     

Zij worden weer levend en mogen met Hem mee regeren!! 

Zalig en heilig zijn zij aan wie dit voorrecht wordt verleend om te mogen 
opstaan bij de eerste opstanding. 

Geen idee of dit elke christen is, of dat dit alleen een bepaalde groep is 
(krijg de indruk van het laatste). Maar daar maken we ons even niet druk 
om..... we hópen dat wij daar zelf ook bij zullen zijn, dus ik betrek het nu 
even op onszelf, dan kan de betekenis het dichtstbij komen....  

We kijken nu waarom deze mensen 'zalig' zijn en 'heilig'...... wat is dat 
voorrecht.....??? 

'Zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als 
koningen heersen, die duizend jaren.' 
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Wij mensen worden onmiddellijk getriggerd door het idee om te mogen 
regeren met Jezus. Dat lijkt ons wel wat. 

Maar er staat ook nog een andere taakomschrijving bij....  

En vanwege dát woord wijd ik nog een aflevering aan deze verzen..... we 
zijn dus ook dán geroepen als PRIESTERS! 

In Op.5:9-10 lazen we dat ook: ‘En zij zongen een nieuw gezang, 
zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; 
want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit 
elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt 
tot een KONINKRIJK EN TOT PRIESTERS, en ZIJ ZULLEN ALS KONINGEN 
HEERSEN OP DE AARDE!’ 

Zie, hoe dit priesterschap en koningschap altijd al de bedoeling was! 
Dáárvoor heeft Jezus ons vrijgekocht - om ons te laten vormen tot 
priesters voor Hem en voor Zijn Vader.... én om koningen te zijn, samen 
met Hem! 

1 Petr.2:9: ‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een KONINKLIJK 
PRIESTERSCHAP, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de 
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot zijn wonderbaar licht.....’ 

Op.1:6: ‘Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door 
zijn bloed en Hij heeft ons tot een KONINKRIJK, tot PRIESTERS VOOR ZIJN 
GOD EN VADER gemaakt, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle 
eeuwigheden! Amen.’ 

Ook in Jes.61:6 komen we dit principe tegen: ‘... maar gij zult priesters des 
Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden’ 

In de eerste jaren dat ik met Jezus wandelde riep Hij mij door deze tekst in 
Jes.61.  

Ik werd diep geraakt toen mij werd uitgelegd dat hier eigenlijk staat:  
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“Gij zult priesters des Heren heten, BE-DIENAARS van onze God!’ 

Priesters bedienen het hart van hun God. 

Zij leven niet voor henzelf, maar leven voor hun God. Zij zoeken het HART 
te verzadigen van hun Geliefde! 

In Ezech. 44:15-16 staat de mooiste taakomschrijving van een priester: 
‘Maar de Levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn 
heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij 
afdwaalden, die zullen TOT MIJ NADEREN OM MIJ TE (BE)DIENEN, en zij 
zullen IN MIJN DIENST STAAN OM MIJ HET VET EN HET BLOED TE  
BRENGEN, luidt het woord van de Here Here. Die zullen mijn heiligdom 
binnengaan, en ZIJ ZULLEN TOT MIJN TAFEL NADEREN OM MIJ TE 
(BE)DIENEN, en zij zullen mijn dienst waarnemen.’ 

Dus als we mee mogen regeren, betekent dat ten eerste dat we priesters 
voor God zullen zijn..... dat we voor HEMZELF geroepen zijn.... om ZIJN 
HART te verzadigen..... om een VREUGDE te zijn voor Hem..... voor relatie 
met Hem.....  

Vanuit die levendige relatie, mogen we meedoen met wat Hij doet...... 
meebewegen met hoe Hij beweegt.... ontvangen we wat Hij bedoelt, wat 
Hij mooi en goed vindt en mogen we uitvoeren wat we van Hem gehoord 
hebben..... altijd weer terugkerend naar de relatie, de vriendschap met 
Hem... de overheerlijk gedekte tafel waar we Hem ontmoeten.... waar we 
weer van hart tot hart geconnect worden met Hem.... zodat we niets lós 
van Hem doen... en alles wat we aanpakken ingebed is in liefde, relatie, 
samenwerking, harmonie met Hem, onze Koning!! 

We moeten eerst priesters zijn, voordat we koning kunnen worden. 

Want als we eerst koning zijn, dan zullen we waarschijnlijk het 
priesterschap verwaarlozen. 
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Priesterschap is de essentie, de kern van onze roeping - koningschap een 
gevolg. 

Laten we nu op aarde ons al oefenen in die roeping! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat we ten eerste zijn geroepen als priesters voor Uzelf. 

Nu en als U teruggekomen bent, en wanneer we misschien met U mee 
mogen regeren.  

 
* Leer ons hoe we Uw priesters mogen zijn.... hoe we Uw hart mogen 

bedienen..... er voor U mogen zijn.... aan Uw voeten mogen zitten en 
naar U luisteren zoals we ook op aarde tijd doorbrengen met onze 
geliefden.... door één en al oor voor hen te zijn. 

 
* Leer ons Uw hart te horen.... als we Uw Woord lezen.... Uw hart daaruit 

te lezen..... leer het ons, Heer! 
 
* Train ons allen als Uw volk in volharding en inzicht, dat we in geen 

enkel opzicht het beest gaan aanbidden of zijn beeld..... dat we 
onderscheiden hoe en wanneer dat merkteken actueel wordt.... geef 
ons de moed en de innerlijke kracht om dat te weigeren, hoe dwingend 
het ons ook aangepraat en opgelegd wordt. 

 
* We bidden voor de gevangenen in ons land, voor de vervolgden, voor 

hen die opstaan voor waarheid en recht..... zegen ons land met grote 
moed en eerlijkheid. 
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Deel 72 
Openb. 17:1-2 

Dronken van hoererij 

Op.17:1-2: ‘En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, 
kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel 
over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der 
aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 
geworden van de wijn harer hoererij.’ 

Van hoofdstuk 16 waarin de zeven laatste schalen werden uitgegoten 
waren we naar hoofdstuk 19 gegaan om de tijdslijn van het verhaal goed 
te kunnen volgen, en te zien hoe Jezus terugkomt na die 7 schalen.  

Hoofdstuk 17 en 18 hadden we even laten liggen omdat die meer een 
uitleggende functie hebben, dan dat ze een tijdslijn aangeven. 

Maar nu we vorige keer gekomen zijn tot aan de eerste opstanding in 
Op.20 en gezien hebben hoe zij die trouw zijn gebleven aan de geboden 
van God en aan het getuigenis van Jezus, en bovendien NIET het beest en 
zijn beeld aanbeden hebben, noch zijn merkteken op hun hand of 
voorhoofd ontvangen hebben, nu we gezien hebben hoe dezen mogen 
opstaan en meeregeren met Jezus, nu wordt het tijd ons te wenden tot 
hoofdstuk 17 en 18. 

In feite wordt hier uitgelegd hoe we het beest kunnen herkennen en zijn 
misleiding, en hoe we kunnen ontkomen aan de verleiding om hem en zijn 
beeld te aanbidden. Die informatie hebben we hard nodig om te kunnen 
overwinnen.  

Een van de engelen die de schalen uitgoot sprak: ‘Kom hier, ik zal u tonen 
het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de 
koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, 
zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij...’ 
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Er wordt gesproken over een hoer..... een overspelige, verleidelijke vrouw 
die zit aan vele wateren..... 

Wateren staat voor 'de volken, de naties, mensen', dat lees je in vers 15: 
'En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, 
zijn natiën en menigten en volken en talen.' 

Zij heeft dus vele volken, vele mensen proberen te verleiden. Zij was 
overal te vinden. Zij zit daar aan die wateren, is niet weg te 'branden'.... zij 
heeft zich daar stevig genesteld....   

Zij heeft 'de man van haar echt' verlaten, en ze vindt er demonisch plezier 
in om zoveel mogelijk mensen slachtoffer te maken van haar hoererij. 

Dat klopt met wat Jezus zegt over de aard van haar grote inspirator in 
Joh.10:10: 'De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te 
verdelgen'. 

Lees eens in Spr.7:6-23 hoe zij mannen verleidt en in haar web weet te 
strikken: ‘Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag 
ik neer. Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een 
jongen zonder verstand op die de straat overstak bij haar hoek en 
voortschreed in de richting van haar huis, in de schemering, in de avond 
van de dag, te middernacht en in het donker. En zie, een vrouw kwam 
hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. Zij was 
onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. Nu eens op straat, 
dan weer op de pleinen, zij loerde bij alle hoeken. Zij greep hem vast en 
kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem: Ik moet 
dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn geloften nagekomen. Daarom 
ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet om je ijverig te zoeken en - daar 
vond ik je! Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien 
van Egyptisch linnen. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë 
en kaneel. Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, 
laten we samen genieten van grote liefde. Want mijn man is niet thuis, hij 
is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand 
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meegenomen, op de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. Zij haalde 
hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het 
gevlei van haar lippen. Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter 
slachting gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, totdat een pijl 
zijn lever splijt, zoals een vogel zich haast naar een strik, en niet weet dat 
het tegen zijn leven gericht is.’ 

Vele koningen trekt zij succesvol binnen in haar web van hoererij. 

En haar verleiden gaat maar door en door.... totdat uiteindelijk alle volken 
dronken zijn geworden van de hitsige 'wijn van haar hoererij'...  

Nah.3:4 GNB zegt: ‘Dat komt allemaal door de geweldige ontucht van die 
hoer, die verleidelijke schoonheid, die betoverende vrouw. Ze verleidde 
de volken, betoverde ze met haar kunsten en maakte ze tot slaaf....’ 

of in NBG: ’Vanwege de vele hoererijen der hoer, uitnemend in 
bevalligheid, meesteres in toverkunsten, volken verkopend door haar 
hoererijen, en geslachten door haar toverkunsten.’ 

We lezen hier dat het is als een betovering is die ze toepast op haar 
slachtoffers. Ze worden als het ware willoos.....  ze weten niet meer wat 
ze doen.... ze doen als een marionet wat ze zelf niet hadden bedacht ......  

Ze worden verkocht...... tot slaaf gemaakt ....... ze leveren hun kracht, hun 
reinheid, hun zelfstandigheid in ..... ze worden er dronken van.  

Jer.51:7 zegt: ‘Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de 
gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor 
werden zij verdwaasd....’ 

Maar wij geheel anders - wij hebben Christus leren kennen!  

Wij mogen de nieuwe mens aandoen, die naar de wil van God geschapen 
is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid! Wat een verlossing!  
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U ons zo uitdrukkelijk waarschuwt voor 'de vreemde 

vrouw'.... opdat we uit haar invloedssfeer weg kunnen blijven. 
 
* Leer ons herkennen hoe de vijand te werk gaat ..... zodat we dat 

kunnen weerstaan en kunnen overwinnen. 
 
* Help ons te waken en te bidden..... een Wakker Alert Persoon te zijn:-) 
 
* Help Uw kerk om ernst te maken met verleiding en misleiding. U zegt 

in Matth.24 dat misleiding een groot gevaar is in de eindtijd - help ons 
dat te doorzien en dat te ontmaskeren. En de waarheid van Uw Woord 
na te jagen. 
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Deel 73 
Openb. 17:1-5 

De grote hoer ‘Babylon’ 

Op.17:1-5: ‘En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, 
kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel 
over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der 
aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 
geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg 
naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en 
tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk 
versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een 
gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op 
haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote 
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.’ 

Eén van de engelen die zojuist de schalen vol vreselijke oordelen over de 
aarde hebben uitgegoten komt naar Johannes toe en geeft hem uitleg 
waarom deze schalen uitgegoten moesten worden.    

De engel laat Johannes de grote lijn zien van de wereldgeschiedenis. 

Hij zegt als het ware: “Zie je dat er door de hele geschiedenis op aarde 
een Grote Hoer werkzaam was? Een onzichtbare macht die de mensheid 
in alle werelddelen behoedzaam en intentioneel verleidde om deel te 
nemen aan de gruwelen van haar hoererij? Om net als al die anderen ook 
te drinken van de dronken-makende wijn van haar hoererij? Zodat zij het 
rechte spoor helemaal zouden verlaten en op kronkelpaden bij God 
vandaan zouden belanden?” 

Wat is hoererij in dit verband? 
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Ezech. 23:35-37 zegt: ’Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij Mij 
vergeten en Mij achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook uw ontucht 
en uw hoererij! En de Here zeide tot mij: Mensenkind, wilt gij Ohola en 
Oholiba richten? Houd haar dan haar gruwelen voor, want zij hebben 
overspel bedreven en er kleeft bloed aan haar handen; met haar afgoden 
hebben zij overspel bedreven en zij hebben hun ook de zonen die zij Mij 
gebaard hadden, tot spijze gewijd....’ 

Hoererij is dat we afvallig zijn van God en andere goden, andere liefdes 
achternalopen. Voor God is dit een uiterst serieuze zaak.  

Zoveel hoofdstukken in het Oude Testament zijn een aanklacht van God 
tegen Zijn volk, (maar ook andere volken), vanwege het moedwillig 
verlaten van hun Schepper God en het keren naar andere goden. Keer op 
keer blijkt hoe het Gods hart breekt en vertoornt als Zijn schepselen zich 
van Hem afkeren en hun heil zoeken bij afgoden!  

God zegt in Jer.2:11-13: ‘... heeft ooit een volk goden verruild? (en dat zijn 
toch geen goden!) maar Mijn volk heeft zijn EER verruild voor wat geen 
baat brengt!! Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste 
ontroerd, luidt het woord des Heren, want mijn volk heeft twee boze 
daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om 
zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.’ 

Zie je hoe het Gods hart breekt als wij Hem verlaten??  

Als we deze Grote Hoer - die alle volken misleidt - volgen in haar 
gruwelijke spoor? 

Deze Hoer is gehuld in purper en scharlaken en goud en edelgesteente en 
parels...... alle pracht en schoonheid van de schepping heeft zij ingepikt en 
zichzelf toegeëigend! Om daarmee de volken door verleiding naar zich toe 
te trekken. Om hen het hoofd op hol te brengen met de verlokkingen van 
geld, goud en juwelen. Om hen te lonken met rijkdom, seks en macht. 
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Zodat er maar zoveel mogelijk mensen trappen in haar valstrikken. 'Want 
door uw toverijen werden álle volken verleid'. (Op.18:23b) 

Ze heeft een beker in haar hand, een gouden beker vol gruwelen. De 
buitenkant ziet er zo mooi uit, maar owee, de inhoud is vol gruwelen en 
onreinheden. Deze beker biedt ze de volken o zo verleidelijk aan. Het 
goud van eer en grootheid lacht de slachtoffers toe en maakt hen dronken 
van geluk...... zo worden de volken verblind, en worden ze dronken van de 
wijn van haar hoererij.  

Op haar voorhoofd is een naam geschreven: het Grote Babylon (= Babel), 
moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.  

Dit is een geheimenis.  

Zij staat dus symbool voor een stad of een systeem, dat we al vanaf het 
begin van de Bijbel kennen. Als een rode lijn loopt Babel door de Bijbel 
heen.  

Vanaf de eerste machthebber (reus?) Nimrod die Babel stichtte in Gen.11 
en daar een enorme toren bouwde om als mensheid zelf de hemel te 
bereiken en God naar de troon te stijgen.....  

Daarna zien we de Chaldeeën uit Babel als aartsvijand van Gods volk, en 
uiteindelijk overheerser, die het volk in ballingschap naar Babel voerde.  

Bijzonder is ook wat Daniel beschrijft over de droom die de Babylonische 
keizer Nebukadnezar ontving over alle wereldrijken. Het gouden hoofd is 
Babel! Ook dat laat zien dat Babel het hoofd is van alle vijandelijke 
wereldrijken.  

Heel opmerkelijk is ook dat de titel van de hogepriester van Babel, 
'Pontifex Maximus', in de loop der jaren over gegaan is naar de 
hogepriester van Pergamum (daar waar de troon des satans is, Op.3:13) 
en van Pergamum naar de Romeinse Keizer en van de Romeinse keizer 
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naar...... de Paus!! De Paus heeft dus steeds de titel van de hogepriester 
van Gods tegenstander gedragen.  

Ook in Openbaring komt Babel of Babylon voluit aan de orde. In het eind 
van de geschiedenis ontpopt het zich in vol ornaat en wordt door God 
geoordeeld voor alle verleidingen, gruwelen, onreinheden en afgoderijen 
door alle eeuwen heen. 

Op.14:8: 'En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, 
gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner 
hoererij al de volkeren heeft doen drinken.' 

Babel is een geheimenis.   

Babel is het anti-christ-systeem dat al vanaf het begin van de geschiedenis 
werkzaam is, en wat pas nu als een rode lijn naar boven komt en zichtbaar 
begint te worden in zijn volle en gruwelijke omvang.           

Maar wij willen niet bij Babel horen, wij willen van Jezus Christus zijn.  

Paulus ijvert daar ook voor, voor al zijn gemeenten en ook voor ons, zie 
2Kor.11: 2: 'Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u 
verbonden aan één Man, om u als een reine maagd voor Christus te 
stellen.' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat we steeds duidelijker begrijpen dat U elk mens voor 

de keuze stelt: om óf U toe te behoren, óf aan de hoer Babel. 
 
* Help ons om niet te wankelen maar doortastende keuzes te maken om 

met geheel ons hebben en houden ons aan U toe te wijden. 
 
* Help ons om Uw Woord serieus te nemen en het te overpeinzen bij dag 

en bij nacht, zodat we in ons denken en ons handelen veranderen naar 
Uw Woord. 
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* We bidden dat Uw Woord in Nederland opnieuw ontdekt, bestudeerd 

en gehoorzaamd wordt. 
 
*  We bidden voor de mensen die vervolgd worden omwille van de 

gerechtigheid..... help hen, sterk hen, bescherm hen..... openbaar Uw 
waarheid en liefde door hen heen. 

 
* We bidden om waarheid en gerechtigheid in ons land..... 
 
 

  



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
316 

 

Deel 74 
Openb. 17:1-6 

De hoer op het beest 

Op.17:1-5: ‘En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, 
kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel 
over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der 
aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 
geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg 
naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en 
tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk 
versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een 
gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op 
haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote 
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 

Vorige keer hebben we deze Grote Hoer Babylon al behoorlijk intensief 
bekeken.  

Maar nog niet alle facetten van haar verschijning hebben we opgemerkt. 

Wat we bijvoorbeeld nog niet besproken hebben is, dat we haar vinden in 
een woestijn. In een geestelijke woestijn.  

Ze bevindt zich dus op een verlaten, dorre plek..... een plek waar geen 
water is, waar geen verfrissing is, waar geen Leven is...... waar God niet is.  

In Jer.17:5-6 lezen we: ‘Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een 
mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 
hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er 
iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, 
onbewoond land.’ 
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Die eenzame plek is ook een verbórgen plek.... een plek waar ze zich heel 
lang heeft schuil heeft kunnen houden zodat niemand haar goed kon 
opmerken. Ze kon in het verborgene dus haar gang gaan, zonder dat 
iemand haar kon traceren of haar kon aanpakken. Dat hoort ook bij de 
tactiek van het verleiden. Verleiden doe je verborgen, anders doorzien 
mensen het te goed en trappen er niet in.  

Hoewel dat ook weer niet altijd op gaat. Dat begrijpen we in deze tijd 
steeds beter. Soms trappen mensen er met open ogen in. Dat komt 
omdat de verblinding dan al heeft toegeslagen. Mensen zijn dan al 'onder 
invloed', of 'dronken'. Hun ogen en denken zijn al onder een bedekking 
gekomen. Dat heeft deze Hoer Babylon door haar verleidingen al 
behoorlijk voor elkaar gekregen. Vers 2b: 'en zij, die op de aarde wonen, 
zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.' Op.18:23 '...want door 
uw toverij werden alle volken verleid'.  

Verder is zij gezeten op een beest..... een groot, rood beest... met wel 
zeven koppen.... en tien horens. Het beest was beschreven met 
godslasterlijke namen. Scheldnamen tegen God, zo vertaalt Het Boek het.  

Dat brengt ons onmiddellijk naar Op.13 waar ook zo'n beest zichtbaar 
wordt. Aan de overeenkomsten begrijpen we dat dit hetzelfde beest moet 
zijn. Ook hier lezen we over de zeven koppen en tien horens. Op deze 
horens bevinden zich kronen ofwel diademen. En zijn zeven koppen zijn 
volgeschreven met godslasterlijke namen, beledigingen naar God.  

Het komt op uit de zee, net zo als de Hoer gezeten is aan vele wateren.  

In Op.17:15 lezen we: 'De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten 
is, zijn natiën en menigten en volken en talen'.  

Het beest komt dus tevoorschijn uit de mensenmassa's van volken, talen 
en naties. Ook de Hoer Babylon bevindt zich te midden van de 
mensenmassa's. Waar mensen zijn daar is de Hoer te vinden. Waar 
mensen zijn daar is het beest werkzaam en werkt zich naar boven om 
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meer en meer zichtbaar te worden en zich meer en meer op te blazen, en 
de wereld meer en meer in zijn overheersende grip te krijgen.  

Op.13:2 'En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als 
van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem 
zijn kracht en zijn troon en grote macht.' 

Een groot agressief, onderdrukkend beest-systeem. Samenwerkend met 
het verleidende Babylon. Verleiding en geweld. Beide versterken elkaar. 
Izebel en Achab. Twee geestelijke grootmachten die samenwerken om het 
duivelse, draconische eindtijdplan uit te werken. 

Maar boven dit alles staat Jezus, samen met Zijn Vader, onze Schepper 
God. 

Op.11:15: 'En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken 
in de hemel, zeggende: HET KONINGSCHAP OVER DE WERELD IS 
GEKOMEN AAN ONZE HERE EN AAN ZIJN GEZALFDE, EN HIJ ZAL ALS 
KONING HEERSEN TOT IN ALLE EEUWIGHEDEN!' 

Of Op.15:3-4: 'Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, 
Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der 
volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? 
Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor 
U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn 
geworden.' 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Jezus, dat U dit alles hebt laten opschrijven. Wat een bewijs 

van dat U regeert en dat U alles onder controle hebt! 
 
* We prijzen en aanbidden U als Koning en Heer en als de enig ware 

God!! 
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* Heer, doorkneed ons dieper in Uw plannen, doe ons begrip groeien, 
neem ons mee in Uw gedachten en bewegingen over de aarde. En 
breng ons in onze bestemmingen om mee te werken met U.  

 
* Heer, doe ons de vijand doorzien zodat we als overwinnaars 

tevoorschijn zullen komen in de kracht van Jezus. 
 
* Wek honger en dorst zodat meer en meer mensen U gaan zoeken en 

gaan meewerken met U. 
 
* Wek mensen tot gebed en het Woord, tot waarheid en gerechtigheid. 

Doe een enorme gebedsbeweging ontstaan in Nederland zodat de 
hemelse dimensie steeds zichtbaarder wordt in ons land, ondanks de 
druk van de tijd en de vreselijke plannen van de vijand.  
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Deel 75 
Openb. 17:6 

Dronken van het bloed 

Op.17:1-6: ‘En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, 
kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel 
over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der 
aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 
geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg 
naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en 
tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk 
versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een 
gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op 
haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote 
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag 
de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der 
getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote 
verbazing.’ 

Vandaag zoomen we in op het laatste vers van dit stukje: ‘En ik zag de 
vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen 
van Jezus.’ 

Dit is een eigenschap van de Hoer die ik liever zou willen overslaan. Heb 
het de afgelopen weken expres niet genoemd. Maar het staat er toch 
echt:  

Ze is dronken van het bloed van de heiligen! 

Brrr.... 
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Maar we kunnen dit beter NU onder ogen zien, dan dat het ons straks 
overvalt. Als we dit weten kunnen we ons hierop mentaal voorbereiden. 
En ook onze geliefden en kinderen hierop voorbereiden.  

En ja, het komt steeds terug in de Bijbel.  

De Hoer zit op het beest. Werkt samen met het beest. 

En over dat beest staat in Op.13:7: ‘En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen’ 

En in vers 15: ‘En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een 
geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en 
maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood 
werden.’ 

Dat betekent...  

dat het beeld voor elkaar krijgt dat allen die het beeld niet aanbidden, 
gedood worden. 

Vers 16 dat daar achteraan komt, zegt: ‘En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.’ 

Het lijkt er dus op dat het beeld van het beest erin slaagt om mensen 
ofwel zijn merkteken te geven (wie hem aanbidt) ofwel te doden (als je 
niet hem aanbidt). 

In Op.18:24 lezen we het nog eens: ‘en in haar (in de hoer-stad Babel) 
werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die 
geslacht zijn op de aarde.’ 

Jezus zegt het al in Matth.24:9: ‘Dan zullen zij u overleveren aan 
verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat 
worden om mijns Naams wil...’ 
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Paulus spreekt in 2 Tim.3:12: ‘Trouwens, allen, die in Christus Jezus 
godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.’ 

Ook Daniel had al lang geleden in zijn visioenen gezien dat de eindstrijd 
enorm heftig zou zijn en vele levens zou gaan kosten:  

Dan.7:23: ‘Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, 
dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal 
verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.’ 

Dan.7:25: ‘Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen 
des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te 
veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en 
tijden en een halve tijd; (zie ook Dan7:21 en Dan.8:23-25)’ 

Jezus legt in Joh.16:1-4 deze dingen heel goed uit: ‘Dit heb Ik tot u 
gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen; 
ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige 
dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch 
Mij kennen. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer 
hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.’ 

Opdat we niet ten val komen heeft Jezus het van te voren gezegd. Opdat 
Zijn leven in ons verankerd zou worden en we het áán zullen kunnen. 
Opdat we zullen kunnen volharden tot het einde. Matth.24:13: ‘Maar wie 
volhardt tot het einde, die zal behouden worden.’ Zie ook wat Jezus 
spreekt in Op.2 en 3 aan de zeven gemeentes. 

Jezus zegt ook dat de mensen nota bene zullen denken dat ze God een 
dienst bewijzen door de heiligen te doden! Hij zegt er achteraan: dat 
denken ze omdat ze noch Mij noch mijn Vader kennen.  

Hoe belangrijk is het dus dat we God écht kennen van hart tot hart. Dát is 
waarom we in onze informatie en in ons bidden zo geconcentreerd met 
Gods Woord bezig zijn. We lezen niet alleen een dagboekje wat door een 
mens geschreven is, nee.... we lezen hoofdstukken en hoofdstukken van 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
323 

 

Gods Woord en vergelijken Schrift met Schrift en laten ons verrassen door 
wat we lezen, bereid om ons eigen vooroordeel op te geven en het Woord 
te aanvaarden zoals het er staat.   

Ook is het goed om te beseffen dat God zegt dat er weliswaar een 
ernstige verdrukking zal komen zoals nog niet eerder is geweest en ook 
nooit meer komen zal, maar dat Hij de tijd zal verkorten ter wille van de 
uitverkorenen. Er zullen dus ook heiligen overblijven om Jezus tegemoet 
te gaan in de lucht!  

Diep in ons hart weten we wel dat wijzelf in deze ernstige tijd terecht zijn 
gekomen. Ook al weten we niet op welk moment we precies zitten.  

Maar God gaat ons helpen om ons voor te bereiden. 

We gaan een tijd van grote geestelijk groei tegemoet.  

Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven zal 
willen loslaten om Jezus' wil zal het ontvangen! (Luk.9:24, vind je wel 5x!)  

2 Kor.4:16-18: ‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook 
onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag 
vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt 
voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 
daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het 
zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’ 

Lees dit gedeelte ook verder en laat je opbouwen door het vergezicht van 
de eeuwigheid! 

Ook Rom.8 is een prachtig hoofdstuk om jezelf te sterken in het geloof. 

Het laatste vers is zo krachtig en zegt (vers 37-39): ‘Maar in dit alles zijn 
wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 
noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, 
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noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 
welke is in Christus Jezus, onze Here!’ 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer, dat U ons vormt en kneedt 'for such a time as this'. U 

gaat ons geschikt maken voor de tijd waarin wij leven. Leer ons om ons 
leven elke dag weer over te geven aan U.  

 
* Dank U Heer dat U de hele ontwikkeling in Uw Hand hebt, dat het 

eindtijdplan door U uitgerold wordt..... dat U het kwaad gebiedt zich te 
manifesteren opdat U het kunt oordelen en van de aarde wegwerpen.  

 
* Dank U Heer dat U de aarde reinigt van het kwaad, en dat U een 

VREDERIJK gaat oprichten! 
 
* Help ons om pal te staan voor waarheid en recht, wat het ons ook kost. 
 
* Maak Uw volk tot een krachtig en saamhorig leger van waarheid en 

gerechtigheid in ons land. 
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Deel 76 
Openb. 17:7 

Verbazing 

Op.17:6-7: ‘En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. En 
de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van 
de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, 
dat haar draagt.’ 

Johannes verbaast zich met grote verbazing als hij de Grote Hoer bekijkt 
.....die gezeten is op het scharlakenrode beest... een beest vol 
Godslasterlijke namen..... met zeven koppen en tien horens...  

Deze vrouw, gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud en 
allerlei rijkdom, met in haar hand een gouden beker vol gruwelijkheden 
en onreinheden, zó zich te buiten gaand aan de heiligen dat ze helemaal 
dronken is van hun bloed..... met op haar voorhoofd de geheime naam 
'mysterie Babylon' geschreven...... 

Hij verwondert zich zeer over wat hij ziet..... over haar bestaan, over hoe 
zij eruit ziet, over hoe zij te werk gaat...  

Voor zijn ogen opent zich een geestelijk schouwspel, een geestelijke 
realiteit die hij nooit voor mogelijk had gehouden..... hij is één en al 
verbazing...... kan de werkelijkheid hiervan nauwelijks bevatten en 
geloven.... 

De engel neemt die verbazing zeer serieus..... gaat op die verbazing in....... 
neemt de moeite om de verbazing met woorden te benoemen...... geeft 
tijd om dit zicht te verwerken..... het in te laten werken...... om van de 
schok te bekomen. Hij gaat het zelfs helemaal uitleggen aan Johannes ..... 
en daarmee aan ons.........  
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Wat heerlijk toch, die zorg, die Vaderlijke voorziening vanuit de hemel. 
God wéét dat dit schokkend is, dat wij mensen ontdaan zijn van dit 
inzicht, van deze werkelijkheid die zo lang verborgen is gebleven. Hij geeft 
uitleg. Zoals ook Jezus al zei tegen zijn discipelen in Luc.8:10: 

'... aan ú (Mijn discipelen) is het gegeven de geheimenissen van het 
Koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in 
gelijkenissen...' 

God wil graag uitleg geven en ons niet in het ongewisse laten. Maar het 
kost wel zoeken, studeren, bidden om het van Hem te ontvangen, want 
een eigenmachtige uitleg kan ons zomaar in misleiding brengen. 
(2Petr.1:20) Dus het is zaak om diep in het pure Woord te blijven. 

Het is ook echt een geheimenis wat hij ziet. Een geheim gebleven 
werkelijkheid. Een occulte werkelijkheid. Een hele wereld die plaats vindt 
in het occulte. Onder de oppervlakte van de zichtbare wereld. Een 
geestelijke werkelijkheid die vijandig is aan Gods geestelijke werkelijkheid. 
Die tegen God ingaat, die Godslasterlijk is.  

Zoals we in Psalm 2:1-3 lezen: ‘Waarom woelen de volken en zinnen de 
natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de 
machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons 
hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!’ 

Een opzettelijk plan om tegen God in te gaan, om God te krenken, maar 
ook om Hem te evenaren en zelfs te overtroeven, om Gods orde te 
vertrappen en te vernietigen en die naar eigen ontwerp te herscheppen.... 

Bizar om dit te bestuderen en te beschrijven en dit tegelijkertijd voor onze 
ogen te zien ontvouwen.  

God wist altijd al wat er onder de oppervlakte gebeurde, wat zich in het 
verborgene aan het afspelen was..... in het occulte....... maar wij mensen 
wisten het niet, achtten ons veilig en geborgen in de mooie, veilige 
natuurlijke werkelijkheid......... maar er komt een tijd dat de onderste 
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steen boven moet komen... dat het verborgene zichtbaar móet worden..... 
want Jezus zegt: 

Luc.12:2-3: ‘Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en 
verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker 
gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor 
gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.’ 

Alle occulte plannen en geestelijke bouwwerken en spinnenwebben 
moeten  openlijk zichtbaar worden. Dat is intens schrikken. Dat brengt 
grote verbazing bij ieder die zelf geen kwaad in de zin heeft en goed van 
vertrouwen is.   

Maar het is noodzakelijk ........ opdat erover gezegevierd kan worden. 

Kol.2:15: ’Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.’ 

Over dat zegevieren lezen we ook in Op.19 en 20, waar we al geleerd 
hebben over de openlijke oorlog die het beest en de valse profeet en de 
draak rechtstreeks verklaren aan de Zoon van God als Hij terugkomt op 
aarde...... Zo zichtbaar, zo openlijk is Gods tegenstander geworden met al 
zijn plannen en praktijken van misleiding en corruptie en 
machtsmisbruik...... dat ze het op durven nemen tegen Jezus Zelf, aan Wie 
gegeven is álle macht in hemel en op aarde.... 

Dat zal dan ook 'het moment van de waarheid' zijn, het Grote Uur U, 
waarin Jezus ze alle drie zal grijpen en in de put en de afgrond zal dumpen 
met een grote smak! Daarna is het afgelopen met hun gemanipuleer en 
hun uitbuiting en hun grote onrecht. 

Want alleen Jezus is de Here der heren en de Koning der koningen!!! 
(Op.17:14) 

Halleluja! 
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U uitlegt aan Johannes en aan ons wat er zich onder 

de oppervlakte van het zichtbare afspeelt. Dat U het uitlegt en ons niet 
in het ongewisse laat. U zorgt als een Vader voor Uw kinderen, dank U 
wel. 

 
* Dank U wel dat U overzicht hebt en het kwaad tevoorschijn roept, ook 

al verbaast het ons en kan het ons beangstigen. Dank U dat we niet 
bang hoeven zijn, want U bent de Here der heren en de Koning der 
koningen, we eren en aanbidden U alleen! 

 
* Help ons om in U te blijven en in Uw woorden te blijven. Dank U voor 

Uw troostende woorden in Joh.14:1 'Uw hart worde niet ontroerd; gij 
gelooft in God, gelooft ook in Mij.' 

 
* Help ons om Uw woorden in ons op te nemen en die ons wereldbeeld 

te laten worden. 
 
* Bewerk in ons land een beweging van Woord, gebed, aanbidding en 

zoekers naar U en Uw waarheid en gerechtigheid. 
 
* Breng recht en gerechtigheid in ons land! 
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Deel 77 
Openb. 17:8-14 

Waarom verbazing 

Op.17:6b-9: ‘En ik verbaasde mij, toen ik haar (de Grote Hoer) zag, met 
grote verbazing. En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u 
het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven 
koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is 
niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, 
die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des 
Levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij 
zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, 
dat wijsheid heeft:’........ (die wijsheid komt in het volgende deel ☺) 

Vorige keer hebben we gezien hoe Johannes zich verbaasde bij het 
tevoorschijn komen van de Grote Hoer die zit op het scharlakenrode 
beest. 

Als ik dit nu in onze tijd lees moet ik hieraan denken: 

Door het zien van de Hoer, zittend op het beest, wordt zichtbaar hoe alle 
bovengrondse verschijnselen van kwaad ondergronds aan elkaar 
verbonden zijn in een soort symbolische personage die de Grote Hoer 
genoemd wordt  en 'Mysterie Babylon' op haar voorhoofd draagt. 

Alles wat sinds eeuwen in het verborgene werd bekokstoofd, 
samengezworen en tot stand gebracht komt naar boven en wordt 
zichtbaar..... een onvoorstelbare in elkaar gedraaide kluwen van vuil, 
rebellie, slechtheid en kwaad komt tevoorschijn...... Blijkbaar is er zoveel 
arrogantie en superioriteit en zo weinig besef van schaamte dat dit alles 
schandalig openlijk uitgeleefd wordt.  

En als wij naar deze tijd kijken verbazen wij ons met grote verbazing. 
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Zou dit hetzelfde zijn als de verbazing van Johannes? 

Nooit hadden wij dit gezocht achter het kabbelende wereldgebeuren. 
Nooit hadden we gedacht dat er opzet en plan zat achter de gewone 
dagelijkse gang van zaken en de historische gebeurtenissen die wij met 
zoveel vertrouwen lezen in onze geschiedenisboekjes. Niks is wat het 
lijkt..... en het verbaast ons met grote verbazing. Een grote ontgoocheling 
vindt plaats....  

Zou dit zijn wat Johannes heeft gezien? 

Dan begint de engel te spreken en uit te leggen wat het geheim is van 
deze vrouw en het beest dat zeven koppen heeft en tien horens. 

Op.17: 8: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit 
de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier 
naam niet geschreven is in het boek des Levens van de grondlegging der 
wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en 
er toch zal zijn.’ 

De engel spreekt eerst over het beest. 

Het komt op uit de afgrond en vaart ten verderve.  

In Op.13 wordt ook gesproken over een beest met zeven koppen en tien 
horens. Dit beest komt op uit de zee, en zijn mede-beest komt op uit het 
land. Ik denk dat dit hetzelfde beest-systeem is. Ze horen bij elkaar, lijken 
op elkaar, komen uit dezelfde bron. Ze komen op..... komen naar boven.  

En de ware herkomst is: de afgrond.  

In Op.9 wordt die afgrond genoemd. De afgrond wordt geopend bij de 
vijfde bazuin. (Op.9:1-12) 

Rook stijgt dan op uit de put van de afgrond.... en uit de rook komen 
sprinkhanen tevoorschijn... en hen wordt macht gegeven zoals 
schorpioenen macht hebben.... ze steken en pijnigen.... 5 maanden lang.... 
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en hun koning is 'de engel des afgronds', die in het Grieks Appolyon heet 
en in het Hebreeuws Abaddon. Deze naam betekent 'Verwoester'.  

Dit zou heel goed te maken kunnen hebben met het naar boven komen 
van het beest uit Op.13 en het beest in Op.17. Namelijk het beest dat 
'opkomt uit de afgrond en ten verderve vaart'. In Op.19 hebben we al 
gelezen hoe het ten verderve zal varen, namelijk door het rechtstreekse 
ingrijpen van Jezus wanneer Hij komt! 

De engel zegt dat het beest 'WAS, en NIET IS en er toch ZAL ZIJN'.  

Daar is hij aan te herkennen. 

Wat betekent dat? 

Dat het NIET IS doet me denken aan de Naam van God die is: IK BEN. 

God IS er, Hij is de Aanwezige, Hij is er altijd bij..... Hij is bij ons. Hij is de 
Alomtegenwoordige! 

Dit beest is gelukkig niet alomtegenwoordig. 

Hij is NIET waar God is, en waar God NIET is, daar is hij wel! 

Hij is de tegenpool van God, de tegenstander.... waar God wit is en licht, is 
hij duister en zwart. Waar God goed is, is hij slecht en kwaad en lelijk.  

Waar God vol rechtvaardigheid is, is hij vol onrecht en boosheid. 

Waar God vol liefde en barmhartigheid is, is hij vol haat en 
gewetenloosheid. 

Hij is de tegenhanger van God. De tegenwerker..... 

Hij was er altijd al wel...... maar kruipt steeds weg in het duister, maakt 
zich onzichtbaar, dus is er niet in het nú..... en toch zal hij weer zichtbaar 
worden, zullen we met zijn daden en snode plannen geconfronteerd 
worden.... tótdat....! 
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Dan staat er dat zij 'die NIET vanaf de grondlegging der wereld 
ingeschreven zijn in het boek des Levens' zich ook enorm verbazen over 
dat beest. Met name over dat het wel wás, maar niet ís en toch wel zal 
zijn. Het lijkt wel of het ongrijpbaar is, en dat juist dat ongrijpbare de 
nieuwsgierigheid opwekt, en verbazing.....  

Ook in Op.13:3-4 lezen we: ‘... en de gehele aarde ging het beest met 
verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de 
macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het 
beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 

Er is zelfs verwondering over dat beest, ze aanbidden hem zelfs! 

Als je naam niet ingeschreven is in het boek des Levens mis je de 
wedergeboorte, je mist de Heilige Geest, de Geest der Waarheid die je de 
werkelijkheid van God laat zien. Je kunt niet door de dingen heen kijken. 
Je ziet slechts wat voor ogen is, en denkt dat daarmee alles gezegd is.  

In Rom.1 staat dat als we de waarheid in ongerechtigheid ten onder 
houden, God ons overgeeft aan ons eigen verduisterde denken. Dat zien 
we hier gebeuren. Het zien van het beest, ook zijn mysterieuze 
aanwezigheid in het verleden, schijnbare afwezigheid in het heden en 
verschijning in de toekomst, dat wordt niet doorzien maar wekt verbazing 
en verwondering en...... navolging!  

Op.17: 9: ‘Hier is het verstand dat wijsheid heeft....’ 

God wil uitleg geven.... maar ons verstand moet verlicht worden. Daarom 
vragen we de Heilige Geest om ons inzicht te geven..... zodat we 
verstaan.... en niet zoals Jezus vaak zei: horende doof zijn en ziende blind. 
Nee, we willen ZIEN, we willen HOREN, we willen BEGRIJPEN wat de engel 
wil zeggen. Horen wat de Geest tot de Gemeente zegt. 

In het volgende deel gaan we verder met nadenken over wat het betekent 
dat het beest zeven koppen en tien horens heeft.  
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U dat U ons de ogen wilt openen voor wat er onder de 

oppervlakte van het zichtbare samenklontert en naar bovenkomt.... 
 
* Dank U dat 'alle dingen open en ontbloot liggen voor Uw ogen' 

(Hebr.4:12), en dat elk mens voor U rekenschap heeft af te leggen. 
 
* We bidden: open onze ogen dat we zíen.... open onze oren zodat we 

hóren.... dat we doorzien wat U door deze woorden van Openbaring 
wilt zeggen tot ons.  

 
* Help ons te waken en te bidden.... opmerkzaam te zijn en alert.... en 

Uw aanwijzingen in praktijk te brengen. 
 
* Open de ogen en oren van Uw Kerk in ons land en van ons Nederlandse 

volk..... dat we het beest herkennen en niet achter hem aanlopen maar 
weerstand zullen bieden. 
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Deel 78 
Openb. 17:9-11 

Het beest met zeven koppen (1) 

Op.17:8-11: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen 
uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, 
wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging 
der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is 
en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven 
koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet 
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, 
dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve.’ 

De engel geeft hier 'verstand dat wijsheid heeft'.  

Hij onthult een geheim dat uitleg geeft over de zeven koppen en tien 
horens van het beest.  

God wil dus dat we daar iets van begrijpen, zodat we dat kunnen 
herkennen als het zover is. Hij wil ons niet in het ongewisse laten over dit 
beest-rijk.  

Dit vind ik zo'n kostbaar gegeven dat God ons niet onwetend wil laten zijn. 

Laten we dat op waarde schatten en daar heel dankbaar voor zijn. 

En uit dankbaarheid de aanwijzingen heel consciëntieus beschouwen.  

En blijven bidden dat we Gods aanwijzingen niet mis lopen maar op de 
juiste tijd geopenbaard krijgen zodat we in Gods tijdslijn mee kunnen 
bewegen. 
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Zodat Jezus ons niet hoeft te verwijten: 'Waarom onderkent gij deze tijd 
niet?' (Luc.12:56). 

Tegelijk is het ook weer niet eenvoudig om 'de geheimtaal' te ontcijferen. 

Het beest heeft zeven koppen en tien horens. 

Dat moet dus hetzelfde beest zijn als dat we in Op.13 tevoorschijn zien 
komen. Ook dat wordt beschreven met zeven koppen en tien horens.  

We doen het stapje voor stapje. Over de tien horens gaan we later 
nadenken, deze week concentreren we ons op de zeven koppen. 

Eerst deel ik een persoonlijke ervaring die te maken heeft met de koppen 
en de horens. 

Vanaf 2017 begonnen wij steeds gebieden te ontdekken in onze 
samenleving waarin dingen die we altijd geleerd hadden niet bleken te 
kloppen. Elke keer liepen we er tegenaan dat de werkelijkheid anders was 
dan ons was voorgesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding (het 
eenvoudigste voorbeeld is dat we overal zoetigheid voorgeschoteld 
krijgen terwijl ons nooit is verteld hoe giftig suiker eigenlijk is). Ook op het 
gebied van genezen en medicijnen blijken veel onjuistheden algemeen 
aanvaard te zijn. Op het gebied van klimaat, wetenschap, landbouw, 
veeteelt, religie, geldindustrie, onderwijs is er veel dat ons onjuist wordt 
verteld en aangeleerd. Op een gegeven moment hadden we zoveel 
feitenmateriaal verzameld dat ik tegen God zei: het is te veel, wat moet ik 
ermee doen? Ik begreep dat de Heilige Geest zei: ga het opschrijven. Nou 
dat was echt een uitdaging. Maar ik zette mij aan tafel achter de 
computer en begon te schrijven.  

Terwijl ik schreef was het alsof de tafel opeens begon te bewegen..... alsof 
er ónder de tafel een groot gedrocht zat dat steeds groter en groter werd 
.... het kon zich niet langer verstopt houden dus er verscheen (zoals ik het 
voor mijn geestelijke ogen zag) aan de ene kant van de tafel een soort 
kop, aan een andere kant een soort staart, en nog ergens een kop, en 
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verderop een klauw... overal verschenen koppen, klauwen, staarten..... en 
opeens wist ik: Dit is HET BEEST, met de zeven koppen en de tien horens. 
Heel symbolisch weergegeven natuurlijk, maar toch.... het sprak 
boekdelen tot me..... Zo intens was de ervaring dat ik er nog vaak aan 
moet denken.  

Een half jaar later kwamen we in de coronatijd. Ik snapte het meteen: hier 
heb je dat beest! 

Waarin dit beeld mij enorm hielp, is om te kunnen begrijpen dat 'onder 
tafel', onder de oppervlakte, alles aan elkaar verbonden is. Het is één 
Beest, maar het heeft vele, vele uitingsvormen. En dat zien we nu ook 
precies in de uitrolling ervan. Bekijken we het Plan van de NWO (de elite) 
dat samengevat is in de 17 SDG-doelen, dan zien we over hoeveel 
gebieden van de samenleving er veranderingen gepland zijn. Er is geen 
stukje van ons leven waarin we met rust gelaten zullen worden. Alles, 
álles moet veranderen, en wel door voorgestelde werkelijkheden die we 
als goedbedoelende burgers dan maar moeten geloven, maar die allemaal 
verzonnen zijn. Wat de elite zelf zegt is: 'Als je de leugen maar vaak 
genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waarheid'. Zo wordt letterlijk de hele 
wereld naar hun hand gezet.   

Daarom is het een UITDAGING om het beest te onderscheiden en te 
traceren. Het vraagt om veel onderzoek en een sterke, waarheid-
zoekende hartsgesteldheid. Want het beest verleidt en misleidt ons 
denken met mooie woorden, zodat we de werkelijkheid ánders zien dan 
dat die is.  

Er staat: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. 

Waar zouden we die bergen moeten zoeken?  

Zouden het steden met zeven bergen kunnen zijn?  

Welke steden zouden dan in aanmerking komen? 
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Bijvoorbeeld Rome. 

Maar ook Mekka. 

En zelfs Jeruzalem! 

Maar daarnaast zijn er nog veel meer, zag ik op een lijst op internet. Dus 
dit blijft een mogelijke uitleg, geen zekere conclusie. Maar als je het 
woord op deze steden toepast, brengt het je toch op een interessante 
denkweg.  

Eeuwenlang hebben kerkvaders Rome gezien als het epicentrum van het 
anti-christelijke beest-rijk. En dat is niet zo gek. 

Als je het grote standbeeld in de droom van de Babylonische Koning 
Nebukadnezar overdenkt, dat de achtereenvolgende wereldrijken 
beschrijft waarvan Babel het gouden hoofd is, dan zie je dat de ijzeren 
benen het Romeinse Rijk moeten zijn. Daarna komen de voeten van ijzer 
en leem, dat niet goed samensmelt. 

Goed beschouwd is het Romeinse Rijk nooit voorbij gegaan. Ook al is er 
officieel wel een einde aan gekomen. Maar het is in feite overgenomen 
door het RK Kerk-systeem in het Vaticaan van Rome. Een stad op zeven 
heuvelen gebouwd. Met een Paus die zichzelf door de eeuwen heen 'De 
Vervanger van Christus op aarde' noemde en die de titel 'Pontifex 
Maximus' droeg van de Hogepriester van de Babylonische afgodendienst, 
is het niet zo gek om hierin het anti-christ rijk te zien. Zou ook logisch 
kunnen zijn vanuit het ijzer dat vanuit de benen doorgaat in de voeten, 
naar de droom van Nebukadnezar. 

Wat opvalt is dat het beest zich dan in de Kerk bevindt. Nota bene de 
christelijk-lijkende Kerk.  

En dat klopt ook wel weer met wat Op.13 beschrijft over dat tweede 
beest dat opkomt uit de aarde, en dat functioneert als een soort 
'evenbeeld' van het eerste beest. Want dat tweede beest ziet eruit als het 
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Lam, maar spreekt als de draak. Dat het spreekt als het Lam betekent dat 
mensen denken dat het het Lam is! 

Wat moeten we dan toch waakzaam zijn over hoe de Kerk zich ontwikkelt. 
Klopt het wat we daar zien gebeuren, of zien we misleidingen die de 
richting opgaan van het beest en van de hoer? We moeten dus niet 
goedgelovig zijn over alles wat alles wat onderwezen wordt in de kerk, we 
moeten steeds weer bij de Bijbel blijven en alles wat we horen beproeven 
en leggen naast wat de Bijbel zegt.  

Verder denkend over de zeven heuvelen is het bijzonder dat ook van 
Mekka en Jeruzalem gezegd wordt dat ze op zeven bergen gebouwd zijn. 
Ik denk dat dat erop wijst dat we breder moeten denken, en wijder 
moeten zien. 

In 2019 en 2020 zijn de Abraham-akkoorden gesloten, verbonden tussen 
Amerika, Israël en de Arabische Emiraten voor verbroedering in de eerste 
plaats in godsdienst en ten tweede ook in politiek. – zie ook: 
https://www.youtube.com/watch?v=4nVfyABeCQg 

Een geweldig religieus complex met een Synagoge, een Moskee en een RK 
Kerk verrijst op dit moment in Abu Dhabi als uitwerking daarvan. Dit 
'Abraham Family House' zal ergens dit jaar (2022) geopend worden.  

Alle drie de godsdiensten vinden hun wortels in Abraham en van daaruit 
sluiten ze de handen inéén om in tolerantie tot één godsdienst te komen 
waarin alle drie (en later ook andere godsdiensten) hun toevlucht kunnen 
vinden. Je snapt wel dat hier geen plaats is voor Jezus Christus die gezegd 
heeft: ‘Ik ben de (enige) Weg, de (enige) Waarheid en het (echte) Leven, 
er is geen weg naar de Vader dan door Mij' (Joh.14:6). 

Dit is niks minder dan de Ene Wereld Religie die de Nieuwe Wereld Orde 
tot stand wil brengen om haar Globalistische Beest-Agenda uit te werken.  
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Apart hè, dat al die drie religieuze hoofdsteden gebouwd zijn op zeven 
bergen? Zie je hoe de zeven koppen steeds weer terug komen in het 
beest?  

De volgende uitleg van de zeven bergen bekijken we in het volgende deel. 

 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Heer, elke week danken we U weer dat U ons uitleg geeft over de tijd 

waarin we leven. We zijn zó dankbaar dat U ons niet 'als wezen' heeft 
achtergelaten, maar dat U geen ding doet of U openbaart het aan Uw 
knechten, de profeten! 

 
* Help ons Uw Woord goed in ons op te nemen en goed toe te passen. 

Geen Schriftwoord kan eigenmachtig uitgelegd worden, Heer, we 
bidden om Uw Heilige Geest, die ons leidt in Uw volle waarheid, ook 
als we Uw Woord bestuderen. 

 
* Geef ons honger naar Uw Woord en naar het kennen van Uw 

gedachten. Help ons om onszelf los te maken van andere dingen zodat 
we tijd hebben voor Uw Woord en voor gebed om U te zoeken.  

 
* Heilig Uw Kerk, zodat we misleidingen doorzien en verlaten. En onze 

toevlucht nemen in wat Uw Woord in alle eerlijkheid zegt.  
 
* Help ons om elkaar te hoogachten in ons zoeken en elkaar niet af te 

vallen en te veroordelen.  
 
* Breng Nederland in beweging naar U toe. We zijn als land ooit geboren 

uit gebed (nationale en plaatselijk officiële gebeds-/vastendagen 
tijdens de 80-jarige oorlog), laat ons land opnieuw geboren worden uit 
gebed en het Woord. 
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Deel 79 
Openb. 17:9-11 

Het beest met zeven koppen (2) 

Op.17:8-11: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen 
uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, 
wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging 
der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is 
en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven 
koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet 
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, 
dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve.’ 

In het vorige deel hebben we gezien hoe de zeven koppen van het beest 
te maken kunnen hebben met de steden waar het beest zijn intrek heeft 
genomen en waar hij zijn stempel op heeft gedrukt.  

De stad die daarvoor het meest in aanmerking komt is Rome, die 
inderdaad gebouwd is op zeven heuvelen. We zagen al dat zowel het 
Romeinse Rijk als het Rooms Katholieke Kerksysteem (geldt niet perse 
voor alle RK gelovigen) veel connecties hebben met het Babylonische Rijk. 
In het vorige deel schreef ik daarover.  

Daarnaast is het opmerkelijk dat ook Jeruzalem en Mekka op zeven 
bergen gebouwd blijken te zijn. Evenals trouwens nog heel wat andere 
steden, gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen.  

Bij Rome, Mekka en Jeruzalem moesten we denken aan de Abraham-
akkoorden die in 2020 gesloten zijn tussen het 'christendom' (vanuit het 
Vaticaan), en de Islam vanuit Mekka en Judaïsme vanuit Jeruzalem. Een 
verbond en samenwerking tussen de drie wereld-godsdiensten die hun 
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oorsprong vinden in de aartsvader Abraham. Op verschillende plekken 
(bijv. Abu Dhabi) worden op dit moment enorme, multi-godsdienst-
paleizen uit de grond gestampt.    

Best wel heftig dat zelfs Jeruzalem in dit rijtje voorkomt. Maar in Op.11: 8 
wordt Jeruzalem zelfs 'geestelijk Sodom, of Egypte' genoemd. Dat zegt 
wel veel over de rol die Jeruzalem naar verwachting zal gaan spelen in de 
eindtijd. Laten we daarop bedacht zijn en niet zomaar alles wat uit 
Jeruzalem komt, als vanzelfsprekend goed achten. We hebben gezien 
welke rol Israël heeft gespeeld in het voorop lopen in het 
coronavaccinatieprogramma. Wie weet is dat al wel deel hiervan.  

Ik las deze week in Matth.3:7 dat Johannes de Doper zegt tegen de Joodse 
leiders: 'Adderengebroed, ..... beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt 
zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte 
is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.’ 

Matth. 3:10-12: ‘Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom 
dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het 
vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij 
komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te 
dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan is in 
zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de 
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar 
vuur.' 

Rom.9:6,7 zegt: ‘.... Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, 
en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, 
maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen: 
niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der 
beloften gelden voor nageslacht.' 

In Gal.4:28 zegt Paulus tegen de christen-Galaten: 'En gíj, broeders, gij zijt, 
evenals Isaak, kinderen der belofte'. 
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Mensen kunnen zich dus wel 'kinderen van Abraham' noémen, maar dat 
wil nog niet zeggen dat ze voor God dat werkelijk zijn. Dit Schriftwoord 
zegt dat alleen zij voor God kinderen van Abraham zijn die wandelen in 
het GELOOF (dat is de GEHOORZAAMHEID) van Abraham. Dat is wandelen 
in de gehoorzaamheid aan Jezus Christus, het Zaad van Abraham 
(Gal.3:16,29). 

Jezus zegt duidelijk in Joh.14:8 '(Alleen) IK ben de Weg en de Waarheid en 
het Leven; NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ.'  

Met andere woorden: buiten Jezus om is er geen weg naar God. Als je 
buiten Jezus om 'God' probeert te bereiken, dan is het niet de werkelijke 
levende God, dan kom je uit bij een andere god!  

1Joh.2:23 zegt dat heel puntig: ‘Een ieder, die de Zoon loochent, heeft 
ook de Vader niet. Wie de Zoon (wél) belijdt, heeft ook de Vader.' 

Vers 22 zegt: 'Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus 
is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.' 

Ons kompas voor onderscheiding in de eindtijd is dus altijd: 

Gaat het om Jezus?  

Staat Jezus Christus centraal? 

Immers, Hij is het Grote Geheimenis van God! 

Het overdenken van deze dingen heeft mijzelf bij een nieuw besef 
gebracht van Wie Jezus Christus is. 

Koloss.1:25-28: ‘.... de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om 
ONDER U HET WOORD VAN GOD TOT ZIJN VOLLE RECHT TE DOEN 
KOMEN, HET GEHEIMENIS, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 
geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen 
bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de 
heidenen: CHRISTUS IN U, DE HOOP DER HEERLIJKHEID!. HEM 
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VERKONDIGEN WIJ, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens 
onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen 
zijn.’ 

Kol.2:2-3: ‘... opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd 
worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij HET GEHEIMENIS 
GODS mogen kennen, CHRISTUS, IN WIE AL DE SCHATTEN DER WIJSHEID 
EN KENNIS VERBORGEN ZIJN.’ 

Helaas kan ik niet alle schoonheid van Jezus in de studie verwerkt krijgen. 
☺ 

Jezus is zooo mooi, zooo bijzonder..... lees alsjeblieft de verdere brief aan 
de Kolossenzen..... maar ook alle andere brieven.... en kom onder de 
indruk van de grootsheid, de majesteit, de wijsheid, de liefde, de 
goedheid, de nederigheid, de zachtmoedigheid van Jezus Christus.  

We zeiden al aan het begin van Openbaring: dit boek Openbaring 
openbaart WIE JEZUS IS!   

Ik was van plan om in dit deel verder te schrijven over de zeven koppen 
die ook zeven koningen zijn. Laten we dat dan maar voor het volgende 
deel bewaren.  

Om onder de indruk te raken van wie Jezus is, is het belangrijkste!! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Jezus, dat U Hét Geheimenis van God bent..... het CENTRUM 

van het hele universum.... en dat we helemaal onder de indruk mogen 
komen van Wie U bent!!  

 
* Laat die verwondering en fascinatie over Wie U bent elke dag groter in 

ons worden! 
 
* Leer ons onderscheiden hoe de dingen geestelijk in elkaar zitten. Leer 
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ons doorzien doordat we alles zien in het licht van Uw Woord en Uw 
waarheid.   

 
* Laat onder ons Uw Woord tot zijn volle recht komen...... en doe ons 

Jezus kennen zoals Hij werkelijk is. 
 
* Help ons om vol te worden van Uw Woord..... geef ons ijver en passie 

om ons daarmee te vullen. 
 
* Bewerk in ons land overal groepjes van jong en oud die de Bijbel gaan 

bestuderen en Uw werkelijkheid gaan ontdekken. 
 
* We bidden speciaal voor tieners en jongeren, dat zij door passie voor 

Uw Woord hun levensbestemming vinden! 
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Deel 80 
Openb. 17:9-11 

Het beest met zeven koppen (3) 

Op.17:8-11: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen 
uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, 
wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging 
der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is 
en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven 
koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet 
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, 
dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve.’ 

ÉÉN WERELD RELIGIE 

Hiervoor bespraken we wat het kan betekenen dat de zeven koppen van 
het beest zeven bergen zouden zijn waarop de hoer gezeten is. Dat 
zouden steden kunnen zijn die daadwerkelijk op zeven bergen zijn 
gebouwd, zoals Rome, Mekka en Jeruzalem en die symbool staan voor de 
godsdienst die daar gezeteld is. Wel frappant dat er een Eén-Wereld-
Godsdienst-systeem aan het opkomen is dat gebaseerd is op deze drie 
Abrahamitische godsdiensten: RK christendom, Islam, Judaïsme. Het lijkt 
zo'n mooie ontwikkeling, maar het draait NIET om Jezus, terwijl Hij toch 
de enige weg tot God is!  

In deze religie gaat het om een mensgerichte éénheid van zich-
goed/groot-voelen, en in feite komt hier het aloude Babylonische oer-
verlangen naar voren om als mensheid groot en machtig te willen zijn en 
de heerschappij van God over te willen nemen. Een duidelijke poging om 
'de toren van Babel' te herbouwen.  
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Gen.11:4-6: ‘En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en 
een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor óns een 
naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Toen 
daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de 
mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: ‘Zie, zij vormen 
één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, 
en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk 
zijn.’ 

Die eenheid kan dus leiden tot oneindige mogelijkheden en is de basis om 
hun verregaande doelen te bereiken! 

Zou die Ene Wereld Religie te maken hebben met het tweede beest uit 
Op.13:11, dat lijkt op het Lam, maar spreekt als de draak? Het zou 
betekenen dat dat beest ook werkzaam zou kunnen zijn in onze kerken. 
Dat moet ons dus buitengewoon waakzaam maken. De hoer die op het 
beest zit werkt door misleiding en verleiding..... het verleidt ons, 
christenen, om ons vooral voor éénheid te willen inzetten, die zonder dat 
we het in de gaten hebben mens-gericht kan zijn en niet Jezus-gericht..... 
Het verleidt ons om af te gaan op ons menselijke gevoel in plaats van op 
geloof .... of om ons een evangelie te laten geloven zonder Jezus en 
zonder het Kruis..... zonder zondebesef.... zonder bekering.... zonder 
heiliging.... en zonder lijden. En dat is NIET het ware Evangelie! 

Laten we dus waakzaam zijn en steeds dieper het Woord bestuderen om 
het ware Evangelie uit te leven. 

Paulus zei tegen de Galaten:  

Gal.3:1 'Dwaze Galaten! Wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch 
duidelijk als de gekruisigde voor u uitgetekend!' 

Lees ook Gal.1:6-10.  

ZEVEN SFEREN VAN DE SAMENLEVING 
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De zeven bergen zouden ook betrekking kunnen hebben op de zeven 
sferen (basis-gebieden) waaruit een samenleving is opgebouwd:  

1) Religie 
2) Gezinnen 
3) Onderwijs 
4) Overheid 
5) Media 
6) Kunst & entertainment 
7) Zakenleven 

Er is een theologische richting die aanmoedigt om deze zeven gebieden 
van de samenleving helemaal 'in te nemen' voor het Koninkrijk van God.  

Dat is een heel mooie gedachte, en het zou prachtig zijn, als dat kón. Maar 
de vraag is of dat hiermee werkelijk bedoeld wordt en of dat überhaupt 
ooit mogelijk zou kunnen zijn...   

Als de hoer gezeten is op deze zeven hoofdgebieden van onze 
samenlevingen, dan betekent dat dat deze gebieden juist diep en diep 
doordrongen zijn van het Babylonische DNA van eer, rijkdom, 
belangrijkheid, zelfingenomenheid, eigen-menselijke-kracht. En als we 
een DNA brengen van het Kruis, van zelfverloochening, 
onbaatzuchtigheid, afhankelijkheid van God, niet-ik-maar-Christus, zal dat 
enorme confrontaties met zich mee brengen..... Dat is wat er gebeurde bij 
Jezus, bij Paulus, bij Stefanus.... bij  de velen die leden voor de Naam van 
Christus.  

Jezus zegt heel duidelijk: 'Mijn Koninkrijk is NIET VAN DEZE WERELD; 
indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn 
dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden 
overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier' (Joh.18:36). 

Deze uitspraak van Jezus is veelbetekenend en mogen we diep tot ons 
laten doordringen. Het betekent, lijkt mij, dat we niet moeten verwáchten 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
348 

 

dat het Koninkrijk van God volledig in de aardse atmosfeer zal 
doorbreken, maar dat het doorbreekt in individuele personen die zelf een 
weg gaan van zelfverloochening, sterven aan hun vlees en overgave aan 
God. In de meeste gevallen zal dat een grote prijs vragen die lijden tot 
gevolg heeft, zoals dat bij Jezus zelf het geval was. Hij zegt dan ook in 
Joh.15:20: 'Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd 
hebben, zij zullen ook u vervolgen’. 

 

Gods Koninkrijk blijkt een gééstelijk Koninkrijk te zijn, een uit God 
geboren, innerlijk koninkrijk, uiterst werkelijk, zo werkelijk dat het voor 
eeuwig blijvend is en het zal uiteindelijk, als Jezus terugkomt en Koning 
wordt, de hele aarde ook fysiek vervullen. Het wordt geboren vanuit de 
Geest, en we kunnen het niet zien, en er niet binnenkomen tenzij door de 
Geest van God. (Joh.3:3 en 5,6) Het is een ándere dimensie dan het 
koninkrijk van het vlees en van de wereldgeesten. Want dát is vijandschap 
tegen God en kan God niet behagen (Rom.8:7). 

Dus we strijden niet voor een áárds Koninkrijk, maar bouwen aan een 
hémelse stad, 'de stad met fundamenten waarvan God de Ontwerper en 
Bouwmeester is', zoals Abraham deed volgens Hebr.11:9,10. Alle 
geloofshelden in Hebr.11 wisten zich vreemdelingen en bijwoners op 
aarde. Daarmee gaven zij te kennen dat zij een ańder vaderland zochten 
dan een aards koninkrijk.  

Hebr.11:15-16 'En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat 
zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 
maar nu verlangen zij naar een BETER, dat is een hémels, vaderland. 
Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had 
hun een stad bereid.' 

Natuurlijk heeft God wel Zijn belofte aan Israël vervuld voor een echt, 
aards koninkrijk. Israël heeft het beloofde land in bezit genomen en is 
groot en invloedrijk geworden onder Jozua, en zeker onder David en 
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Salomo. Maar dat gebeurde als een voorbeeld voor ons, om vast te 
houden aan Gods belofte voor het échte, uit God geboren Koninkrijk. 

En natuurlijk is het niet verkeerd om invloed te verwerven in onze plek in 
de maatschappij. Heel belangrijk zelfs. Maar te verwachten dat Gods 
Koninkrijk nú en híer, door onze inzet, 'in alle zeven sferen van de 
maatschappij' zal doorbreken, dat is niet iets wat ik uit de tekst kan 
opmaken. Eerder lees ik in deze Bijbelverzen dat het Babel-rijk zo diep en 
allesomvattend in álle gebieden van de samenleving is doorgedrongen dat 
het is alsof overal draconische monsters de kop opsteken. Wat me doet 
denken aan de 17 SDG-doelen, waarin met ijver gewerkt wordt om de 
héle maatschappij te hervormen en te herscheppen naar de God-loze en 
mens-onterende waarden van de Nieuwe Wereld Orde.  

Laten wij bidden, overpeinzen en proclameren over die uit God geboren 
stad, het hemelse Jeruzalem waar wij verwacht worden.  

Hebr.12:22-24: ‘Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de 
levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van 
engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van 
eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de 
Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de 
voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw 
verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan 
Abel.’ 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank en bid zoals het in je hart naar boven borrelt.   
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Deel 81 
Openb. 17:9-11 

De zeven koningen 

Op.7: 9-11: ‘Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn 
zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: 
vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, en 
wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet 
is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten 
verderve.’ 

Afgelopen keren hebben we uitvoerig nagedacht over de zeven bergen 
die te maken hebben met de zeven koppen van het beest.  

Maar er staat ook dat de zeven koppen staan voor zeven koningen.  

'.... vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet 
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, 
dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve.' 

Vijf koningen zijn dus reeds gevallen.... de zesde is nog op de troon..... de 
zevende komt eraan, maar regeert slechts kort..... en uít die zevende 
komt daarna de achtste voort en dat is het beest-rijk.... en dat beest 
wordt kort en krachtig afgemaakt. Daarna is het afgelopen met de 
vijandige rijken. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet kan invullen wie deze koningen zijn. We 
kunnen van alles bedenken, en dat is in het verleden ook veelvuldig 
gedaan, maar het lijkt mij het beste om deze woorden op open handen te 
houden, ze goed in ons op te nemen zodat we ze paraat hebben zodra we 
ze zien vervuld worden. Jezus zegt : 'Ik zeg jullie deze dingen van te voren 
zodat je het begrijpt wanneer het gebeurt.' Dus we gaan het maar niet 
van te voren te veel invullen.  
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Een paar gedachten komen wel in mij op, die er mogelijk mee te maken 
zouden kunnen hebben. En deze gedachten zouden erop wijzen dat je 
hier misschien terug kunt kijken op de hele wereldgeschiedenis. Wat naar 
mijn idee heel betekenisvol zou zijn in de eindfase en de ontknoping van 
de menselijke geschiedenis.   

Deze zeven koningen doen mij denken aan de droom van koning 
Nebukadnezar in Daniel 2. 

In zijn droom liet God hem een groot beeld zien van vijf wereldrijken 
waarvan Babel het gouden hoofd was.  

Al die wereldrijken zijn daadwerkelijk gekomen.  

Als we bedenken dat we daarvóór al twee wereldrijken achter de rug 
hadden, komen we op totaal zeven wereldrijken en wereldperioden.  

Als we alle zeven op een rij zetten, komt het er zo uit te zien: 

1) Egyptische Rijk - was al geweest op het moment van de droom en 
wordt niet genoemd 

2) Assyrische Rijk - idem 
3) Babylonië - gouden hoofd van het beeld - Nebukadnezar zelf aan 

het hoofd 
4) Perzië - zilveren borstgedeelte 
5) Griekenland - buik en lendenen van koper 
6) Rome - benen van ijzer  
7) niet bij name genoemd wereldrijk - voeten, een onmogelijke 

vermenging van ijzer met klei... met tien tenen. Zou dit een vervolg 
kunnen zijn van het Romeinse Rijk (ijzer)....  ??? 

Op het moment dat Johannes dit schrijft regeert inderdaad het zesde rijk, 
het Romeinse Wereldrijk. Het zevende moest toen nog komen. 

In de afgelopen studies zagen we dat het Romeinse Rijk eigenlijk nooit 
verdwenen is. Via het RK Kerk-systeem (o.a. Paus als Pontifex Maximus, 
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de hogepriesterlijke titel van Babel) heeft het ijzeren rijk van Rome (en 
het Vaticaan) de wereld kunnen blijven beïnvloeden, al deze afgelopen 
millennia. Achter de schermen heeft dat rijk veel meer invloed 
uitgeoefend dan we in de gaten hebben. In feite heeft dat ervoor gezorgd 
dat er een religieus christendom over de wereld is uitgerold op basis van 
wereldse waarden zoals grootheid, macht, rijkdom en roem.... in plaats 
van de waarden van Gods Koninkrijk zoals nederigheid, eenvoud, 
zelfverloochening. In zijn algemeenheid gesproken dan. Een uitgebreide 
studie zou daar veel meer licht op kunnen geven. (Bijv. de serie 'Ken je 
vijand' van The Fuel Project, vertaald door Jeroen Dantuma... waard om te 
bestuderen... natuurlijk ook ter eigen toetsing:  
https://www.youtube.com/watch?v=cC3xKaF1pWA ). 

Als dat zo zou zijn, dan zouden we dus nu leven in dat zevende wereldrijk, 
het verlengde 'Romeinse wereldrijk', de fase van de voeten van ijzer en 
leem.   

Bedenk dat de agenda die nu uitgerold wordt 'De Nieuwe Wereld Orde' 
heet, en overduidelijk een nieuw gecontroleerd wereldrijk tot doel heeft.  

Dat zou dus helemaal kunnen kloppen met het zevende wereldrijk, een 
vervolg op alle eerdere wereldrijken, naar het hoofd, ofwel het karakter 
(DNA) van Babel.  

Wat zou dan de vermenging van ijzer en leem kunnen betekenen? Een 
vermenging die tegelijkertijd niet echt lijkt te lukken.  

Dan.2:43: 'Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem - ze 
zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan 
elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.'  

Adam werd uit het stof der aarde gemaakt, uit klei.  

De klei zou dus heel goed kunnen staan voor mens-kracht, de kracht van 
'het vlees', de mens-zonder-God, de 666-mens. 
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IJzer zou heel goed kunnen staan voor de techniek, voor de computer of 
de beeldbuis en alles wat daar mee te maken heeft. Als we weten dat het 
komende wereldrijk tot doel heeft een transhumane mens te scheppen - 
een Mens2.0 wiens DNA vermengd moet worden met de digitale wereld 
door Kunstmatige Intelligentie -, dan zou dat toch heel dicht bij een 
mogelijk begrijpen van Dan.2:43 komen. Het kán niet mengen, maar ze 
proberen het tóch! Ze gaan helemaal tegen Gods schepping in en 
vervuilen het menselijke DNA. Sommigen zullen erin meegaan, anderen 
zullen enorm tegensputteren en zich daar niet voor lenen.  

En ik zou me goed kunnen voorstellen dat hieruit een achtste rijk 
voortkomt dat een soort voltooiing is van het beest-koninkrijk (anti-christ-
rijk), dat uiteindelijk ten verderve gaat door de algehele overwinning door 
Jezus Christus als Hij komt! 

Markant detail vind ik dat dit rijk tien tenen heeft en dat het beest ook 
nog tien horens heeft. Daar gaan we volgende week mee verder.  

Dit zijn allemaal mogelijkheden, het kan blijken heel anders ingevuld te 
gaan worden. Maar het is wel goed om de actuele gebeurtenissen te 
betrekken in ons overdenken van Openbaring. Het zou heel goed kunnen 
dat wij precies in de uitrol leven van al deze profetieën.  

Als dit het geval is, dan komen we héél dichtbij het moment dat Jezus gaat 
terugkomen! 

Wat spannend is dat! 

Laten we daarom ons oog vast gericht houden op Hem!  

Hebr.12:2-3 zegt: ‘Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de 
leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem 
lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en 
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op 
Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft 
verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.’ 
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DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank Heer dat we Uw Woord bestuderen mogen. Verlicht ons met Uw 

Geest, zodat wij Uw gedachten en uitleg mogen ontvangen. Immers, 
geen enkel Schriftwoord mag eigenmachtig uitgelegd worden..... het is 
Uw Woord, en U bepaalt de bedoeling! 

 
* Help ons om de tijd waar we zelf in leven terug te vinden in Uw Woord! 
 
* Spreek tot ons over hoe we ons mogen voorbereiden op wat komen 

gaat.  
 
* Maak Uw Kerk en ons land wakker voor waar we ons bevinden in Uw 

tijdlijn. 
 
* Richt een sterk en verbonden gebedsleger op in ons land, Heer! 
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Deel 82 
Openb. 17:12-13 
De tien horens 

De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. 

Op. 17:10-13: “Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is 
er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij 
korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, 
maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens, die 
gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, 
maar één uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn 
één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.” 

Het vorige deel ging over de zeven koppen van het beest, die 
afgeschilderd worden als zeven bergen. Deze zeven bergen zouden 
kunnen staan voor zeven wereldrijken die koning Nebukadnezar van 
Babel al in een droom voor zich zag (Dan.2). Of eigenlijk, hij zag er vijf, 
maar op dat moment waren twee wereldrijken (Egypte en Assyrië) al 
voorbij.  

Dat laatste wereldrijk heeft voeten van ijzer en leem (uitvloeisel van de 
benen, Romeinse Rijk). 

Voeten hebben tien tenen.  

Zou dit een link geven naar de volgende eigenschap van het beest?: hij 
heeft namelijk ook nog tien horens.  

Horens staan voor gezag, autoriteit. 

Er wordt ook duidelijk uitgelegd dat deze tien horens tien koningen zijn.  

Vers 12-13: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog 
geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht 
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als koningen met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en 
macht aan het beest.” 

In deze laatste zin zie je ook weer de eenheid die basis is voor dit 
wereldrijk.  

Dus deze koningen waren er eerst niet, of ze vielen niet op..... maar zij zijn 
door de komst van het beest naar voren geschoven en in hun volle macht 
gekomen.  

Zij ontvangen macht om samen met het beest te heersen.  

Dus hun macht is helemaal verweven met wat het beest uitdraagt, zij zijn 
het die de ideeën van het beest  legaliseren, en toepassen in het regeren 
over landen en gebieden. Eén om het doel van het beest te 
verwezenlijken.  

In Daniel lezen we ook over tien horens, die ook tien koningen blijken te 
zijn.  

Dat ziet Daniel in zijn eigen droom die beschreven staat in Dan.7.  

Na afloop van de droom was hij behoorlijk van slag, want het was 
behoorlijk heftig wat hij zag. 

Ook voor ons even doorbijten, maar het eindigt fantastisch! 

In de droom ziet Daniel vier grote dieren die opstijgen uit een rusteloze 
zee: een leeuw, een beer, een panter..... en daarna een vierde dier dat 
aldus wordt beschreven:  

Dan.7:7-8: “Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, 
vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: 
het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit 
dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die 
horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie 
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van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen 
waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” 

We letten even mee op de tien horens....... tussen alle tien in verheft zich 
één kleine... maar drie van de tien horens moeten er wel voor wijken...... 

Die derde kleine horen belooft echter niet veel goeds met zijn mond vol 
grootspraak..... 

We lezen verder in vers 11: “Toen keek ik toe vanwege het geluid der 
grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het 
dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand 
van het vuur.“ 

Ah, gelukkig.... het loopt toch goed af! 

Dat komt omdat juist op het moment dat deze horen zich op zijn brutaalst 
tegen God verheft, de rechtbank van de 'Oude van Dagen'(GodZelf) zich 
opstelt en er eeuwige, hemelse rechtspraak wordt gesproken..... en ja, 
dan valt dat monsterlijke gedrocht gruwelijk door de mand met zijn 
ijzeren tanden en zijn mond vol grootspraak tegen de Almachtige God. Hij 
wordt veroordeeld en verbrand in de poel des vuurs!   

Lees hiervoor Dan7:9-10, zo gaaf om te beseffen!  

In vers 12-14 lezen we dan ook nog dat aan de MensenZoon de 
heerschappij gegeven wordt, en in vers 18 blijkt dat Hij dat opneemt 
samen met Zijn heiligen!! Dat staat wel drie keer beschreven in dit 
hoofdstuk, namelijk ook in vers 22 en 27! Wat een feest! 

Deze goede afloop helpt ons om dit  hoofdstuk dieper in ons te kunnen 
opnemen. 

Vanaf vers 15 lezen we over de uitleg van de droom. De grote dieren zijn 
koningen (koninkrijken) die uit de aarde opkomen..... maar wat is dat 
vierde dier dan voor bijzonders? 
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Dat lezen we in vers 23-26: “Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde 
koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere 
koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden 
en vermorzelen. En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen 
opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige 
verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken 
tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde 
richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in 
zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dan 
zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij 
ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde...” 

Het lijkt mij dat deze tien horens dezelfde zijn als de tien horens van het 
beest in Op.17. Daar wordt het beest het achtste rijk, hier is het het vierde 
grote dier.  

Wat ook opvalt is dat er veel ontwikkeling is, veel dynamiek in die tijd.   

Er zijn tien koningen, en dan wurmt zich er één kleine tussen, en die 
brengt drie koningen ten val....... alles gaat heel snel....  

Hetzelfde zien we in Op.17 bij de zeven koppen... uit die zeven ontwikkelt 
zich een achtste en 'het is uit de zeven en het vaart ten verderve'..... alsof 
het naar de ontknoping zich sneller en sneller ontwikkelt.  

Zo denk dat we allemaal de huidige ontwikkelingen ook wel ervaren. 
Alweer een reden om serieus te nemen dat dit echt de tijd zou kunnen 
zijn waarin zich dit alles ontvouwt. 

Deze week las ik dit artikeltje, schrijver onbekend: 'Leiders uit de VS, 
Australië, India en Japan woonden dinsdag de Quad-bijeenkomst bij in 
Tokio. De landen hebben een nieuw maritiem initiatief aangekondigd, het 
Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness...... 

Wat ook opvallend is, is dat India, Zuid-Korea en Australië 
hoogstwaarschijnlijk bij de D10-top komen. Mijns inziens zijn dit de tien 
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koningen uit Openbaring 17. Momenteel is dit nog de G7-top, maar zeer 
spoedig zal dit de D10-top worden. En laat deze landen precies bij dit 
verdrag aangesloten zijn! Dit is niet te verzinnen.'  

We hebben natuurlijk al heel vaak deze tien koningen proberen te duiden. 
Dat loopt vaak op niks uit. Maar toch is het goed de ontwikkelingen in de 
gaten te houden. 

Ik eindig graag met vers 27 van Dan.7: “En het koningschap, de macht en 
de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden 
aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn koningschap is een 
eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.”  

Ach, wat een heerlijk toekomst gaan we tegemoet als we Hem trouw 
blijven door dik en door dun!  

'Hier blijkt de volharding der heiligen die het gebod Gods en het 
getuigenis van Jezus bewaren' -  Op.14:12; 12:18; 13:10b 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Jezus dat U ons zoveel vertelt over wat er gaat gebeuren. Dat 

we met U mee mogen kijken en herkennen wat U zegt. 

* Dank U Heer dat U zegt dat U geen ding doet of U openbaart Uw raad 
aan Uw knechten, de profeten. Heer, open onze ogen en doe ons zien. 
hoe een klein profeetje we ook zijn. 

* Heer bereid ons voor op de tijden die gaan komen, help ons te 
volharden om Uw gebod en Woord en Uw getuigenis te onderhouden. 

* Laat ons land sterk worden in Uw kracht en Uw waarheid! 
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Deel 83 
Openb. 17:12-14 

Want Hij is de Here der heren en de Koning der 
koningen 

Op. 17:12-14: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog 
geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht 
als koningen met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en 
macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het 
Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der 
koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en 
gelovigen.” 

Vorige keer zagen we al dat deze tien koningen sterk doen denken aan de 
tien koningen die Daniel ziet in zijn nachtgezicht (droom) in Dan.7:7. Daar 
vormen zij de horens van het vierde dier (na de leeuw, de beer en de 
panter), en dit vierde beest is 'vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; 
het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, 
vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het 
had tien horens'. Het beest krijgt niet eens een naam, zo onvergelijkbaar 
is het met welk ander beest dan ook. 

Hier in Openbaring vormen de tien koningen de tien horens, de 
'uitvoerende macht' van het beest-systeem dat we uit de zee en de aarde 
zien oprijzen in Op.13, en dat de hoer Babylon draagt op zijn rug. 

Deze tien koningen regeren één uur, samen met het beest. Dus ze 
ontvangen hun macht uit het rijk van het beest. Ze zijn zíjn koningen, de 
zichtbare uitvoerders die zijn plannen en ideeën vorm geven. 

Bijzonder ook dat ze 'één van zin zijn.' Eenheid is hun kracht. Ieder op hun 
plek op aarde, in de natiën, zijn ze een vazal van het beest, voeren in 
eenheid zijn zin uit, zijn programma. En alles wat zij doen leidt weer tot 
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bekrachtiging en versterking van het beest.'Zij geven hun kracht en macht 
aan het beest.' 

Dus het beest-systeem wordt sterker en sterker. Het groeit naar een 
onvergelijkelijke hoogte omdat er grote eenheid is. Doet me denken aan 
wat God zegt bij de torenbouw van Babel: 

Gen.11:6: “.... en de Here zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben 
één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken 
te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.” 

Dan staat er: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam....' 

Deze tien koningen wanen zich zo sterk in hun eenheid...... dat ze in hun 
trots en zelfverzekerdheid al die verenigde natiën, landen, volken en talen 
verlokken en ophitsen om tot oorlog op te trekken tegen het Lam Zelf. Zo 
verblind en hoogmoedig is hun misleide hart geworden.  

Dat zijn we al tegengekomen in Op.19.19: “En ik zag het beest en de 
koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te 
voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.” 

Het Lam is op dat moment al aangekomen op aarde.  

Want in vers 11-16 lezen we: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit 
paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en 
Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een 
vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven 
naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, 
dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En 
de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, 
gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp 
zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden 
met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der 
gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed 
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en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der 
heren.” 

Zie je het scenario voor je? 

Jezus komt uit de hemel rijdend op zijn witte paard..... Zijn heiligen en 
engelen komen achter hem aan op hun witte paarden..... een enorm, 
hemels, heilig leger ...... maar het is niet zachtzinnig, niet 'lief', niet 
rustig....... nee Hij komt met ogen als vuurvlammen...... een in bloed 
gedompeld kleed......... een scherp zwaard in Zijn mond..... nota bene 'om 
de heidenen te slaan'..... een ijzeren staf in Zijn hand.... klaar om de 
persbak te treden van de gramschap van God..... 

En dat gaat dan ook gebeuren..... een enorme clash... een volledige 
frontale confrontatie met de duisternis vindt plaats.... 

Op.19:17-18: “En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider 
stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, 
verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen 
en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het 
vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, 
vrijen en slaven, kleinen en groten.....” 

Wat een clash..... wat een enorme botsing..... dé grote botsing waar 
hemel en aarde op gewacht hebben en alle millennia lang naartoe geleefd 
hebben!! 

En natuurlijk weten we allemaal wie wint!!  

Immers .... Hij is de Here der heren en de Koning der koningen!!!!! 
(Op.17:14) 

Op.19:20: “En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die 
de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die 
het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld 
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aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die 
van zwavel brandt.” 

En ook de draak zelf, de grote verleider, de slang zelf, komt aan het einde 
van zijn verleidende macht:  

Op.20:1-3: “En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel 
des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, 
opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 
voleindigd waren; “ 

En ook de koningen moeten eraan geloven: 

Op.19:21: “En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit 
de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd 
van hun vlees.” 

Een totale afrekening met het kwaad en met ieder die meegedaan heeft 
met deze tien koningen en het beest! 

Dat komt ook precies overeen met de afloop in Dan 7. 

Ook daar komt dat beest tot een definitief einde.  

Zie Dan.7:11-14 ; Dan.7:21,22 ; Dan.7:26 

Ook daar neemt de MensenZoon de heerschappij over, samen met Zijn 
heiligen, een eeuwige heerschappij!  

Dat verschrikkelijke vierde beest-rijk is dus de culminatie, de in 
(waarschijnlijk) 6000 jaar zorgvuldig opgebouwde verzameling van 
slechtheid en rebellie en misleiding die tot een climax komt in de strijd 
rechtsreeks tegen het Lam als Hij komt. Het zal dus niet een vredige 
Komst zijn voor Jezus. Eerst zal Hij Zijn vijanden rechtsreeks confronteren 
en verslaan en verbannen van de aarde. 
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Ps.2:9: “Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als 
pottenbakkerswerk.” 

God heeft immers ZIJN KONING gesteld over Sion, Zijn heilige berg! 
(Ps.2:6) 

Op.19:16: “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: 
Koning der koningen en Here der heren.” 

Nogmaals:  

Want HIJ IS DE HERE DER HEREN EN DE KONING DER KONINGEN!!!!! 
(Op.17:14) 

Laten we Hem aanbidden - alleen HEM!! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* We danken U Jezus dat U gaat afrekenen met dit zeer verschrikkelijke 

monster dat in de eindtijd zijn ware gezicht laat zien....  
 
* Dank U dat U de Here der Heren bent en de Koning der koningen..... 

ook de Koning over deze tien verschrikkelijke koningen.... we 
aanbidden U, en U alleen!! 

 
* Geef in Uw volk duidelijk onderscheid waar het beest-systeem macht 

heeft en help ons daar weerstand tegen te bieden. 
 
* Bereid Uw volk voor op de beproevingen die U voorzegt in Uw Woord 

in de tijd van het beest en zijn koningen. 
 
* Train ons in volharding en uithoudingsvermogen zodat we glansrijk 

mogen overwinnen in Uw kracht! 
 
* Bereid ons voor zodat we bij Uw stoet heiligen mogen horen bij Uw 

Komst!  
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Deel 84 
Openb. 17:14 

Het Lam zal overwinnen… en zij die met Hem zijn 

Op. 17:9-14: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen 
zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet 
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, 
dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve. En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die 
nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij 
macht als koningen met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun 
kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het 
Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en 
de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen.” 

Vandaag willen we ons verdiepen in de laatste zin van dit stukje...... 

'maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de 
Koning der koningen) én zij, die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen.' 

We hebben gezien dat de tien koningen de wereldbevolking in eenparige 
rebellie verzamelen om ten strijde op te trekken rechtstreeks tegen het 
Lam.  

Dit gebeurt bij de zesde schaal. 

Op.16:12-16: “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de 
Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de 
koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de 
draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 
drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van 
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duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele 
wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 
almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn 
klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet 
gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Harmagedon.” 

Of er op dat moment nog precies tien koningen zijn kan ik niet met 
zekerheid zeggen, omdat in Daniel 7 staat dat drie koningen uitgerukt 
worden en er eéń 'kleine horen´ voor die drie in de plaats komt. Misschien 
zijn het er dus acht. Merk op dat het beest in Op.17:11 (zie boven) ook 
zelf 'de achtste (koning)' genoemd wordt. Want de zeven koppen staan 
óók voor koningen. Net als de tien horens. Maar misschien zijn de koppen 
ook koninkrijken of wereldrijken. We houden de mogelijkheden open, 
maar herhalen steeds de details, zodat we de gegevens opslaan en paraat 
hebben zodat we ze zo breed mogelijk in de gebeurtenissen kunnen 
herkennen.   

Dus de wereldbevolking onder leiding van de koningen rukt op naar 
Harmageddon. 

Maar dan komt Jezus terug, op Zijn witte paard, op de wolken..... 
zichtbaar voor de hele aarde ..... zoals een bliksem flitst en zichtbaar is .... 
van het ene einde der aarde tot aan het andere einde....!! (Luc.17:24, 
Matth.24:26,27) 

Samen met Zijn heiligen komt Hij..... 

Hij vangt de strijd aan ..... en Hij overwint... want Hij is de Here der heren 
en de Koning der koningen!  

We willen even focussen op die heiligen....  

Want in onze tekst staat nadrukkelijk: 'het Lam zal hen overwinnen..... én 
zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen..' 
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Dit geeft mij de indruk dat Zijn heiligen echt meevechten in die 
eindstrijd...... 

Waar lezen we hier nog meer over?? 

In Op.19:14 lezen we: “En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden 
Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.” 

Laten we nog wat teksten opzoeken over de heiligen bij Zijn Komst: 

Marc.13:26-27: “En dan zullen zij de Zoon des mensen ZIEN KOMEN op de 
wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen 
uitzenden en ZIJN UITVERKORENEN VERZAMELEN uit de vier windstreken, 
van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.” 

Matth.24:30-31: “En dan zal het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de 
borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen ZIEN KOMEN op de wolken 
des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen 
uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen ZIJN UITVERKORENEN 
VERZAMELEN uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen 
tot het andere.” 

1Thess.4:15-17: “Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, 
levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval 
de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het 
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het 
eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met 
hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here 
tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” 

Filip.3:20-21: “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit 
wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons 
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam 
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gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan 
onderwerpen.” 

1Thess.3:13: “om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in 
heiligheid voor onze God en Vader BIJ DE KOMST van onze Here Jezus met 
al zijn heiligen.” 

2Thess.1:10:  “..... WANNEER HIJ KOMT, om op die dag verheerlijkt te 
worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, 
die tot geloof gekomen zijn; “ 

2Thess.2:1: “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot DE 
KOMST van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem....” 

1Thess.5:23: “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel 
uw geest, ziel en lichaam moge BIJ DE KOMST van onze Here Jezus 
Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.” 

1Thess.2:19: “Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze 
Here Jezus BIJ ZIJN KOMST, wie anders dan gij?” 

2Tim.2:12: “indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen 
heersen;” 

Als ik dit samen probeer te vatten, zie ik dat het voor ons aan deze kant 
van de hemel belangrijk is om Jezus heel actief te blijven verwachten, en 
ons intensief te heiligen, zodat we op het moment dat Hij komt klaar zijn 
om opgehaald te worden en met Hem mee te gaan. De ontslapenen staan 
op dat moment eerst op, naar ik begrijp, en gaan ons voor in ons opstijgen 
naar Hem. Maar dat is maar een ogenblik eerder, dat merk je haast niet, 
dat gaat bijna tegelijk met het opstijgen van de levende heiligen. Met ons 
allen gaan we Hem tegemoet in de lucht.  

Onze heiligheid is wel superbelangrijk. Dat lees ik ook nog eens in de 
volgende twee teksten: 
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1Joh.2:28: “En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal 
geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet 
beschaamd staan bij zijn komst.” 

1Joh.3:2-3: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet 
geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, 
gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk 
Hij rein is.” 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat, U als U komt, U onmiddellijk Uw heiligen opzoekt en 

om U heen verzamelt!  

* Dank U dat U voor ieder zichtbaar zult zijn over de hele aarde..... dat 
niemand Uw Komst zal missen. 

* Heer, we bidden dat U ons wilt helpen om tot het einde toe trouw en 
volhardend te zijn....  

* We bidden dat we bij die heiligen mogen horen die door U levend 
gemaakt worden en verzameld worden uit alle windstreken...  

* Maak ons nu al klaar Heer, voor de taken die u dán voor ons heeft! 

* Leer ons steeds meer te verstaan uit Uw Woord over die tijd. 
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Deel 85 
Openb. 17:15 

De hoer aan vele wateren 

Op.17:9-15: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen 
zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet 
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, 
dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve. En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die 
nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij 
macht als koningen met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun 
kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het 
Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en 
de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, 
waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. “ 

Vandaag concentreren we ons op die laatste zin: “En hij zeide tot mij: De 
wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten 
en volken en talen.“ 

Dat gaat terug op vers 1 van dit hoofdstuk: Op.17:1: “Kom hier, ik zal u 
tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, “ 

Wie is die hoer ook alweer? 

Soms wordt ze de 'vrouw' genoemd, en soms de 'hoer'.  

'Hoer' heeft te maken met 'vreemd-gaan': andere mannen aanhangen dan 
jouw ware man.  

Wie zou haar 'ware man' hebben moeten zijn? 
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Natuurlijk, dat had de Schepper God moeten zijn die Zich bekend heeft 
gemaakt in Zijn Zoon Jeshua Ha Mashiach. Deze heeft Zichzelf gegeven 
om de héle aarde los te kopen van de zonde. Maar ieder is vrij om dat 
offer aan te nemen en Hem te willen toebehoren.  

Deze vrouw wilde dat niet. Deze vrouw staat voor allen die zich NIET 
hebben overgegeven aan het Lam.  

Joh.1:10,11 zegt: “Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem 
geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, 
en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.” 

Ze keerde zich af van de ware God. 

Daarom wordt ze 'hoer' genoemd. 

Ze hield zich bezig met andere goden. 

Ze ging haar eigen gang. 

De hele geschiedenis door. 

Ze ontdekte haar eigen kracht, haar eigen schoonheid.... en hoe ze die kon 
versterken en vergroten. Hoe ze door haar eigen kracht en schoonheid 
mannen aan haar voeten kon krijgen.... hoe ze de rijkdommen van de 
aarde zich eigen kon maken.... hoe ze de mensen naar haar hand kon 
zetten door verleiding en manipulatie en als het moest machtsmisbruik 
..... ze is geworden tot een systeem dat wereldwijd macht en heerschappij 
verwierf.... en maar doorgroeide en doorgroeide.... tot ze hier in Op.18 
zelfs in haar hart zegt: 'Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen 
rouw zal ik zien.' Toppunt van arrogantie, egoïsme, trots, verblinding....  

De naam van dit systeem is 'Babylon', of 'Babel'. 

Op.17:18: “En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het 
koningschap heeft over de koningen der aarde.” 
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En in vers 5: “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een 
geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de 
gruwelen der aarde.” 

In Jer.51:1 noemt God Babel: 'het Hart-mijner-tegenstanders'.  

Dat is dus wat Babel is, het epicentrum van Gods tegenstanders, de hele 
geschiedenis door! 

Daarom heeft God een strijd tegen Babel vanaf het begin in Gen.11 tot in 
Op.20.  

Zowel in Jer.50+51 als in Op.17+18 verklaart God dan ook Zijn oordeel 
over Babel. 

Jer.51:53-56: “Al klom Babel ten hemel op en al maakte het de hoogte van 
zijn sterkte ontoegankelijk, van Mijnentwege zullen verwoesters er op 
afkomen, luidt het woord des Heren. Hoor! geschreeuw uit Babel, en een 
groot verderf uit het land der Chaldeeën! Want de Here verwoest Babel 
en vaagt het grote rumoer eruit weg; hun golven bruisen als machtige 
wateren, dreunend klinkt hun geluid, want tegen Babel is een verwoester 
gekomen en gevangen worden zijn helden, gebroken zijn bogen; want een 
God van vergelding is de Here, Hij vergeldt gewis!” 

Op.18:2-3: “Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden 
een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten 
en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de 
wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en 
de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der 
aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.” 

Op.18:10-11: “Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in 
een uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden der aarde wenen en 
bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, lading 
van goud, zilver, edelgesteente en paarlen,” 
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Wat betekent het nu dat dit wereldsysteem 'zit aan vele wateren'? 

Ons vers 15 zegt dat die wateren staan voor de 'natiën en menigten en 
volken en talen'. 

Babel is groot en rijk geworden door de handel over zee.  

We lazen net in Op.17:3: “en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden 
uit de macht harer weelderigheid.” 

En in vers 11: “En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over 
haar, omdat niemand meer hun lading koopt.”  

En in Op.18:17-19: “...En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de 
zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, 
toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was 
aan deze grote stad gelijk! En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, 
wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin 
allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden 
zijn, want zij is in een uur verwoest!” 

Handel gaat grotendeels over zee. Handel over zee gaat naar alle natiën. 
Scheepsladingen vol gaan de wereld over en dat is vanaf de vroege 
oudheid zo gegaan. Denk eens hoe rijk wij als Nederland geworden zijn 
door de handel met de VOC. Zelfs zo rijk dat we het 'De Gouden Eeuw' 
noemen. 

Met de schepen kwamen ook de overheersers. Er werd gekolonialiseerd, 
land zichzelf toegeëigend. Wat een onrecht kwam daarmee de wereld 
over.  

En denk eens aan de Kerk, het geestelijke systeem. Ook het kerksysteem 
won aan invloed via de zee. En ook dat was meestal niet zo vriendelijk en 
vredelievend. 

De zeeën verbinden de naties, maken de naties toegankelijk. Elk land wil 
dan ook graag havens hebben, daar gaan hele oorlogen over.  
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De zee is ook de weg naar 'the great deep', de grote diepte. Wat bevindt 
zich 'onder de aarde'? Wat is de weg daar naartoe? Wat betekent het dat 
'de kronkelende slang' of 'het monster in de zee, Leviatan' zich bevindt in 
de zee (Jes.27:1)? 

Ook het beest in Op.13:1 rijst op uit de zee. Het komt omhoog uit de 
natiën, volken, talen en stammen.... In de samenhang van al die volken en 
natiën speelt de zee een grote rol. 

Veel is nog verborgen. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat we nog 
verder zullen groeien in openbaring over wat het betekent dat 'de hoer 
gezeten is aan vele wateren'.  

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Heer dat U door elk vers weer zoveel nieuwe inzichten geeft!  

* Dank U dat U wilt dat we de geestelijke wereld begrijpen en 
herkennen.  

* Dank U dat U ons steeds maar weer zegt: Trek uit Babel.... zowel in 
Op.18:4 als in Jer.51:6,9,45 

* Help ons uittrekken, Heer! Help ons Babel te verlaten en los te komen 
van elke Babylonische invloed in ons leven! 

* Help ons om onszelf apart te zetten voor U! 

* We bidden voor meer en meer mensen in ons land die Babel gaan 
onderscheiden en die daarvan los willen komen. 
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Deel 86 
Openb. 17:16-18 
Babel geoordeeld 

Op.17:16-18: “En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen 
de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten 
en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven Zíjn 
zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het 
beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de 
vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de 
koningen der aarde.” 

In vers 1-2 van Hoofdstuk 17 zei de engel: “Kom hier, ik zal u tonen het 
oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen 
der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 
geworden van de wijn harer hoererij.” 

Nu komen we bij de laatste verzen van het hoofdstuk, en daarmee bij het 
moment dat het oordeel over de hoer uitgevoerd gaat worden.  

We hebben veel uitleg gekregen over wie de hoer is, en over wie het 
beest is waarop zij gezeten is.  

De hoer is 'de grote stad Babylon, die het koningschap heeft over de 
koningen der aarde'(vs18).  

In Jer.51:7 staat: “Babel was in de hand des Heren een gouden beker die 
de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, 
daardoor werden zij verdwaasd.” 

Babel had dus invloed op alle volken en talen en naties.  

Ook in Jer.51:8-9 zegt God Babel het oordeel aan, want het gaat verder: 
“Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem 
voor zijn pijn, misschien is het te genezen. Wij hebben Babel trachten te 



STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING 

 

 
377 

 

genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een 
ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft 
zich tot de wolken.” 

(Vergelijk dit met Op.18:4 'Trek uit Babel!') 

En even verder in Jer.51:13: “Gij, die aan grote wateren woont, die groot 
zijt van schatten, uw einde is gekomen, de maat, waarop gij afgesneden 
wordt.” 

Ook hier lezen we dat Gods maat vol is.  

Er gaat een einde komen aan Babel.  

De hoer staat voor ontrouw tegenover de ware God. Babel is het 
geloofssysteem dat andere goden achternaloopt. Het religieuze systeem 
van Babel doet denken aan 'Izebel', die de profeten van de ware God de 
mond snoert en offers brengt aan Baal, of Moloch, de God van Babel. 
(bijv. abortussen).  

Goden als geld en rijkdom (alles wat gekocht en verhandeld kan worden 
en waar geld mee te verdienen valt, materialisme..), macht (bijv. 
gerichtheid op eer, roem, grote menigten, grote zalen en kerken, grote 
naam en faam...) en uiteindelijk de zielen en lichamen van mensen.... zie 
Op.18:13.  

 

Door dwaalleringen en misleidingen heeft Babel de harten (zielen) van 
vele mensen gestolen en voor zichzelf opgeëist. Het misleidt vele volken, 
en zou ook zomaar hen kunnen misleiden die menen God te dienen.   

Ze rijdt op het beest, krijgt haar kracht uit het beest en versterkt 
tegelijkertijd het beest. Maar dat beest was tot voor kort verborgen. We 
zagen als mensheid niet helder wie erachter zat. We zagen alleen de hoer. 
Dat dit alles rechtstreeks werd ingegeven door satan zelf die als een 
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beestsyteem haar droeg, konden we niet goed begrijpen. Satan had zich 
verborgen gehouden onder de hoer. 

Maar nu gaat er iets gebeuren. 

Nu gaat er scheiding komen tussen die twee, die steeds 'als maatjes' 
optrokken. 

Het beest met zijn koningen maakt zich hier los van de hoer. 

De hoer heeft haar dienst gedaan voor het beest.  

Ze is afgeschreven, weggeworpen. Wat ze zelf anderen heeft aangedaan 
wordt haar nu aangedaan. Berooid.... haar schande ontbloot.... haar vlees 
gegeten ... en wat over is verbrand. Ieders ware aard wordt zichtbaar. Het 
satanische beestsysteem presenteert zich openlijk in zijn perverse 
slechtheid. Er is geen hoer meer die het voor hem hoeft op te knappen.  

Het doet me denken aan het vreselijke achtste beest in vs11.  

Of het verschrikkelijke vierde beest in Daniel7:7: “Daarna zag ik in de 
nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en 
geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat 
overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle 
vorige, en het had tien horens.” 

Er komt iets tevoorschijn wat bar en boos is. Slechter dan die hele hoer 
die we jaren en jaren in allerlei gedaanten in de wereldgeschiedenis zijn 
tegengekomen. 

Dan staat erin vers 17 dat zij de hoer verbranden “omdat God hun in het 
hart heeft gegeven om ZIJN ZIN te doen... om dit eensgezind te doen”....  

Bijzonder hoe God Zijn vijanden gebruikt om Zijn oordeel uit te oefenen 
over Zijn andere vijanden. Dat komen we steeds weer tegen in de Bijbel. 
God gebruikt dus niet alleen de mensen die Hem dienen, maar ook de 
mensen die in hun slechtheid zich verheffen tegen Hem!  
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Hij heeft eerst Babel gebruikt om andere vijanden te oordelen. 

Jer.51:20: “Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik 
volkeren en verdelgde Ik koninkrijken...enz.” 

En nu is Babel zelf aan de beurt om oordeel te ondergaan. 

God gebruikt het satanische beestsysteem om Zijn oordeel over Babel uit 
te oefenen. 

Een hogere occulte macht die Babel ten onder doet gaan. 

In hoofdstuk 18 lezen we hier nog veel meer over. Dat gaan we na de 
vakantie verder overdenken. 

Maar dan de vraag..... wie kan er dan eindelijk oordeel vellen over dát 
allersterkste satanische rijk? Kan daar alsjeblieft ook een einde aan 
komen? 

Ja, gelukkig!  

Gelukkig is er één nog Hogere Macht om deze hoogste occulte macht te 
breken.  

Dat is Jezus Zelf! 

Daarom komt Jezus in hoogst eigen Persoon om de strijd tegen deze 
occulte-super-power op te nemen.  

En we weten hoe dat eindigt - WANT HIJ ALLEEN IS DE HEER DER HEREN 
EN DE KONING DER KONINGEN!!(vs14)! 

Halleluja!! 

 

DANKEN EN BIDDEN 
 
* Dank U Jezus, dat we de wereldgeschiedenis mogen bekijken vanuit 
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Uw perspectief. 

* Dank U dat U al deze dingen van te voren gezegd hebt zodat wij het 
kunnen herkennen. 

* Dank U voor Uw Geest die ons licht en begrip geeft. 

* Help ons om voortdurend wakker te zijn in de Geest en voorbereid op 
wat komt. 

* Maak ons volk wakker voor Uw Woord en voor de ernst van de tijd. Dat 
we niet als de dwaze maagden onze kop in het zand steken en niet 
doorhebben wat er speelt en gebeurt. 

* We roepen tot U om ons land!! Red ons land! 

* Help ons om ons te bekeren en 2 Kron.7:14 uit te leven - ons te 
verootmoedigen, te bidden, Uw Aangezicht te zoeken en ons te 
bekeren van onze zondige wegen.... want dán wilt U van de hemel 
horen... onze zonden vergeven.... en ons land herstellen! 
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Nawoord 
Beste lezer, 

Zoals u ziet, hebben we nog niet het hele boek Openbaringen 
behandeld. De overige delen hopen we – Deo Volente – binnen 
redelijke tijd klaar te hebben. Toch hebben we gemeend de 
1e 86 delen alvast uit te moeten brengen. Van harte Gods 
zegen en openbaring toegebeden. 

De samenstellers 

 

 

 


