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Deze profeet, eerste Bijbels schrijver, schreef meerdere Bijbelboeken, ze werden niet 
door iedere kerkleider aangenomen omwille van politieke of religieuze redenen, veel 
werden er verbrand, of gingen verloren, nochtans zijn ze voor onze eindtijdgeneratie. 
In het concilie van Nicaea in 325 afgekeurd het paste niet in de Romeinse cultuur!   
  
Er werden er dus teruggevonden en meestal in de Engelse taal omgezet. Zo zijn niet 
alle boeken terug, waarover de Bijbel ons aantoont. Het boek van de oorlogen des 
Heren (Num.21:14) Het boek des Oprechten (Jozua 10:13  2 Sam 1:18) De woorden 
der zieners (2 Kron 33:19) enz. De Statenvertalers namen ook de apocriefe boeken 
erbij, omdat ze die toch enigszins hoogachten!  
  
Waarom zijn er pas na duizend jaar boeken teruggevonden in Ethiopië, in Slavische 
landen, en ook een Hebreeuws exemplaar, bij de Dode-Zeerollen.  
  
In een van die boeken staat letterlijk door de profeet geschreven: “maar het was niet 
voor deze generatie, maar voor een latere generatie die moet komen”  
  

HET BOEK VAN DE WACHTERS  
Zegen en oordeel  

Hoofdstuk 1  
  

  
Wachters beschouwd als engelen, bezien 
als blonde mensen die de hemel verlieten.  
Bij de eerste verzen lezen wij over 
uitverkorenen en rechtvaardigen. De 
uitverkorenen zijn de nakroost van 
Abraham en Jacob.(Psalm 105:6)  De 
rechtvaardigen zijn allen wie tot levend 
geloof zijn gekomen in en door Jezus:   
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1 Korintiërs 15:45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende 
ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.  
  
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden 
zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. 
Rom.5:19  
  
  
De ogen van Henoch werden geopend via een visioen  dit doet ons denken aan de  
Emmausgangers, waar hun verstand werd geopend door Jezus. De engelen gaven 
Henoch een visioen welke duidelijk was voor een verafgelegen generatie, onze 
generatie!    
  

De Heilige Verhevene zal uit zijn  verblijfplaats 

komen, de wederkomst!!!  

  
(6) Henoch spreekt over smeltende bergen, de apostel Johannes: Openbaring 16:20 
En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. Vandaag 
komen eilanden reeds onder druk door overstromingen.  
  
(7) Judas neemt de woorden van Henoch over: Judas vs 13 wilde baren der zee, 
die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste 
duisternis voor eeuwig weggelegd 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van 
Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige 
tienduizenden,  
  
(8,9) Vrede stichten met de rechtvaardigen! (Matth.5:9) Genade voor het uitverkoren 
volk, het overblijfsel. Jes.9:5,6 Deze profetie begint met de geboorte van Jezus, en 
eindigt met de titel van Vredevorst op de troon van David! Genocide voor alle 
goddelozen bij de komst van Christus.  

Hoofdstuk 5  
Henoch maakt duidelijk dat de natuur helemaal onder Gods controle staat, zo zagen 
wij hoe Jezus de storm stilde, hij had macht over de natuur enz.  
 

Maar Gij… 
  
(4) Mensen hebben een vrije wil. De mens is niet standvastig geweest, opstandig, noch 
willen luisteren naar Gods geboden, integendeel verstokt van hart. Precies onze 
dagen.   
  
Maleachi 3:13 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: 
Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken?  
  



 
3 

 

2 Timoteüs 3:1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de 
mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun 
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,3  liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, 
onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde 
voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan 
verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.  
   

De gevolgen van weerspannigheid  
  
(5) Men vervloekt zijn dagen, uw levensjaren kunnen snel of plots voorbij zijn, u zult 
geen vrede noch rust kennen.  Daarna wanneer u sterft zullen de dagen verder gaan 
in een eeuwige vervloeking, want u zult geen genade krijgen. Uw naam zal als een 
vloek bedacht worden na uw dood.   
  
(6,7) Door genade zullen de rechtvaardigen zich verheugen, want hun zonden zijn 
vergeven, er zal redding voor hen zijn! Het offer van Jezus!  Ze zullen de aarde 
beërven! (8,9) Voor de uitverkorenen Israël, welke in vrede zullen leven.  
  

Hoofdstuk 6  
  

De wereldbevolking was toegenomen, wat wijst op een 
gezonde vruchtbaarheid. Mooie dochters en bevallig werden 
geboren, wat aantrekkelijk was voor het oog.   
  
Marcus 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. 
Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, 
dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt,  
  
Hier sprak Jezus tot de mensen, doch ook de gevallen 
engelen, zonen Gods, verlangden naar die mooie dochters, 
om bij hen te slapen en nageslacht te verwekken. (Gen.6:1,3)  
  

(3,4) De leider van de gevallen engelen Semjeza, merkte op, dat dit een grote zonde 
zou zijn zoals wij noemen een buitengewone verkrachting, en hij als verantwoordelijke 
de straf alleen zou dragen. Ook getrouwde vrouwen zouden het slachtoffer kunnen 
zijn, want zij namen de vrouwen wie zij maar wilden.   
  
(5,8) Deze demonen maakten een deal 
onder elkaar opdat iedereen zich zou 
bezondigen! Met 200 daalden ze neer op de 
berg Hermon, en men gaf die berg de naam 
Hermon (Senir) omwille van het 
zondeverbond. (Foto: dauw Hermon ps.133) Dit 
gebeurde tijdens het leven van Jered, de 
vader van Henoch. (962 j.)   
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Deze berg vinden wij terug bij vele andere Bijbelteksten als :   
Hooglied 4:8 Kom bij mij van de Libanon, bruid, kom bij mij van de Libanon, daal af van de top 
van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, van de holen der leeuwen, van de bergen 
der panters.  
  
De bruidegom roept haar weg uit dit gevaarlijk demonisch gebied.  
  

HOOFDSTUK 7  
  
(Gen.5:32 enz.) De vrouwen hadden weinig weerstand te bieden tegenover deze 
hemelse wezens welke zich blijkbaar een hybride lichaam konden aannemen. Engelen 
kunnen zich op aardse wijze openbaren of verschijnen. Ze zien wat in de wereld 
gebeurt, met vervolgde christenen.(1 Kor.4:9) (Luc.1:35)   
  
Judas vs 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning 
verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft 
bewaard gehouden;  
2 Petrus 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, 
door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot 
het oordeel te bewaren;  
Hebreeën 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder 
het te weten, engelen geherbergd.  
Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie 
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!  
  
Mensen welke tot geloof zijn gekomen in Christus, krijgen later een statuut boven de 
engelen. Wij zullen over engelen oordelen! ( 1 Kor.6:3)  
  (2) Hier vinden wij het ontstaan van hekserijen? Satanisme, en alle occulte. Wij 
vinden hier het aanleren van magische praktijken, tovermiddelen, bezweringen, het 
vervloeken, insnijden van wortels, dit waren de eerste vormen van drugs. Het 
gebruiken van allerlei kruiden.   

 
  
  
  

(3 , 4)   Zij die zwanger werden baarden de  
befaamde grote gulzige reuzen, later aten zij ook  
mensen.  Zwangere vrouwen werden ongewoon  
dik, en worden opnieuw nagemaakt als  
kunstbeelden.  Er kwamen hieruit drie soorten of  
rassen van reuzen voort. Grotere reuzen, (3m)   
Nephilim, en de Elioud. Hun macht kwam voort uit  
hun grootheid .( Foto skelet Goliath )     
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Het  
 

proberen te linken van de fabeldieren 
en mythologische wezens aan 
bestaande dieren werd populair in de 
19de eeuw. Daarom was men al 
begonnen om in de  
“officiële’ vertalingen van de Bijbel, de 
“Fabeldieren” te vervangen door 
bestaande dieren. Zo werden de 
basilisk vervangen door de adder en  
de eenhoorn door een wilde os! (Bron: Bestiaria)   
  
Door Paus Gregorius I wordt de Basilisk gebruikt als het symbool van de satan.  
Basilisk is de koning der slangen.   

 
  

  

  

(5 ,6 )   Deze gevallen engelen  
bezondigden zich ook verder met  
vogels   en allerlei dieren,  vissen  
reptielen ,   en dronken hun  bloed.  
Een centaur, de vermenging van  
men s en dier.  Centauren als beeld  
keren terug in de moderne  
filmversies o.a. H.   Potter.   
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Jesaja 14:29 Verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg, 
verbroken is, want uit de wortel der slang zal een adder (Basilisk) voortkomen 
en haar vrucht zal een vliegende draak zijn.  
  
De vliegende draak zichtbaar in het Vaticaan! (Foto) De aarde klaagde over deze 
wettelozen! En vandaag wacht de wetteloze om zich openbaar te maken!  
  

 

(deel 2) 
  

HOOFDSTUK 8  
  
Azazel, (Lucifer) een van de leiders der 
gevallen engelen, werd een meester in het 
kwaad. Hij inspireert de mensen om 
wapens te maken, zoals zwaarden enz. Hij 
leerde de mensen ook de metalen te 
ontdekken, en hoe ze kunstversiersels, verf 
en spiegels konden maken, om de vrouwen 
aantrekkelijker te maken.   Azazel 
inspireerde Tubal-Kain om 
muziekinstrumenten te maken, zoals 
blaasinstrumenten, trommels en pijpen.   
  
  
Ook het ontdekken van antimoon, explosieve springstof, al eeuwen bekend! Antimoon 
is ook een kristallijn poeder. De meeste grote  uitvindingen werden geïnspireerd door 
de gevallen engelen, zoals het atoom, men maakte er een bom van! Dit alles is duivels 
zaad om de mensheid ten onder te brengen. Regeringsleiders welke Jezus niet 
kennen, hebben de duivel tot vader, een mensenmoorder en leugenaar! (Joh.8:44)   
  
Jezus, is de komende vredevorst!  De profeet Jesaja schreef over Gods koninkrijk 
dat komt, dan komt er vrede in plaats van moordende oorlogen of het maken van 
wapens. Dan pas zal men leren wat echte vrede is en geen tijdelijke wapenstilstand!  

  
Jesaja 2:3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: 
Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar 
het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere 
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden 
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des 
HEREN woord uit Jeruzalem. 4 En Hij zal richten tussen 
volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan 
zullen zij hun zwaarden tot  

ploegscharen  
omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen  een ander volk het zwaard 
opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.  
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Goddeloosheid  
  
(2,3)  Uit een leven zonder rekening te houden met God, kwam er nog meer kwaad, 
ze gaven zich over aan verkrachtingen. Het volk werd gevangen door verleidingen met 
muziek welke hun lusten opwekten tot seks. Muziek met blaasinstrumenten, drums, 
pijpen, enz.    
  
Semjeza, een grote leider van de gevallen engelen, leerde hen om mensen 
vervloeken, en leerde hen hoe aan drugs te komen door insnijdingen van bepaalde 
wortels. Het waren praktijken als Bileam welke Israël zou vervloeken! (Neh.13:2). 
Armaros, leerde hen over het verbreken of 
bevrijden van uitgesproken vervloekingen.   
Barakwyal onderwees astrologie en 
waarzeggerij. Zo vinden wij nog steeds het 
veelvuldig lezen van horoscopen.   
  
Jesaja 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele 
plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de 
hemel indelen, die de sterren waarnemen, die 
maand voor maand doen weten wat u overkomen 
zal.  
  
Kokabel leerde over de sterrenbeelden. Allen die zich met al deze dingen inlaten 
zullen omkomen. Babel en vele Babelse kwade praktijken zullen 
verdwijnen.(Jes.13:9,10).Ezekweël, leerde de kennis over de wolken, 
weersvoorspelling? Een kwade raad van de vrienden van Job!  
Job 35:5 Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u;  
  

Job 37:16 Begrijpt gij iets van het zweven der wolken, 
de wonderwerken van de Volmaakte in kennis,  

  
Arakwiël, Samsiël,en Sariël leerden eerder astronomie. Enorm vele mensen kwamen 
om en zij aanriepen de hemel om hulp.  
  

HOOFDSTUK 9  
  
De toenmalige wereldbevolking welke had geroepen en gebeden tot de hemel  kregen 
reactie. Wij lezen hier over hemelpoorten in het meervoud! Vier engelen van God 
daalden tot de aarde en zagen de mondiale catastrofe.(1,2) Ze zagen al de kwalijke 
gevolgen van al de wetteloosheid, buiten gewoon bloedvergieten!  
  
(3,6) De zielen van de gestorven mensen deden hun beklag, en wilden dat die zaak 
voor de Allerhoogste, God der goden en Koning der koningen, zou worden gebracht. 
Niets kan voor Hem verborgen zijn.(1 Kor.4:5) Azazel leerde de mensen over de 
geheimen in de hemel. Hij inspireerde alle onrechtvaardigheid op aarde, bedenk alle 
wetgeving welke niet in overeenstemming is met Gods wetten. Zo streven de mensen 
naar eigen zinnen.   
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Jesaja 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.  
  
Lucas 8:17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, 
dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.    

Het slecht gedrag van de gevallen engelen!  
  

    
(8,11) Er kwam opnieuw geslachtsgemeenschap tussen engelen en mensen. De 
engelen hebben zichzelf verontreinigd of besmet, daar ze een lichaam hebben 
aangenomen. Ze openbaarden allerlei soorten van seksuele zonden, immorele 
seksualiteit en uit wellust de natuurlijke omgang verlaten. (Rom.1:27) Hieruit kwamen 
dus de reuzen voort met alle gevolgen vandien. Azazel inspireerde Tubal-Kain om 
muziekinstrumenten te maken, zoals blaasinstrumenten, trommels en pijpen.   
  
Vers elf toont ons dat de mensen uit pure ellende vroegen om Gods hulp en raad ! 
Ze voelden dat ze niet meer konden ontsnappen aan alle onrechtvaardigheid die zich 
meer en meer manifesteerde.  

HOOFDSTUK 10  

Opdracht van de engel Uriël.  
  
(1,4) God zend als antwoord, een grote engel Uriël, met de boodschap aan Noach, 
dat hij zich dient in veiligheid te brengen, want er komt een zondvloed om alle kwaad 
te  vernietigen op aarde. De engel geeft hem de nodige plannen. Noach werd op de 
hoogte gebracht door Lamech, zijn vader.  (Gen 4:22)   
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1 Petrus 3:20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de 
lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark 
in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het 
water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, 
die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een 
goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,    
  

AZAZEL OF LUCIFER  
  

 
  
 

 

 

 

(5,9) Azazel, wordt gestraft en later veroordeeld!  Uriël dient de “God der genezing” te 
verkondigen en dat ze hoop dienen te hebben op verbetering.  De opdracht voor 
Raphael eindigt met het “genezen van de aarde”  , waaronder pestilentie, want zeer 
velen zouden verder sterven, door wat ze van bedrieglijke  praktijken leerden van 
Azazel en de Nephilim. Het lijkt wel een soort besmetting van de aarde welke de 
mensheid zou vernietigen. Er zou een grondige renovatie komen van de ganse wereld. 
Het lijkt wel of die demonen mensen inspireren en opnieuw bezig zijn om de aarde 
chemisch te vergiftigen en zoeken om de wereldpopulatie volledig af te bouwen!  

 Wat sprak Jezus als tekenen van zijn wederkomst?   
  
Matteüs 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden 
worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.  
  
Matth. 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en 
besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.  
  
Opnieuw worden wij er bij bepaald zoals het “Coronavirus”, welke vele slachtoffers 
kan maken in het land dat de christenen vervolgt! Mogelijk is dit door het eten van 
vleermuizen, een onrein dier, zo wil men het volk bedriegen! Een plandemie? Wij 
kunnen het duidelijk zien als voortekenen, welke als het begin zijn van de weeën bij 
het komen van nieuw leven.  
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Uiteindelijk zal onze planeet door het vuur vergaan!  

  
  

 
  
  
Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat 
vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.  
  
Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.  
  

Opdracht van de engel Gabriël  
  

(9,10) Gods opdracht is duidelijk. Het ombrengen van alle 
wezens voortgebracht uit de gevallen engelen, die de 
schepping wilden vernietigen. Breng chaos onder alle 
bastaarts, en alle kinderen verwekt door ontucht, zodat ze 
elkander vernietigen.   
Dezen zullen allen geen eeuwig leven krijgen of genade. De 
gevallen engelen hadden gedacht dat hun nakomelingen ook 
als zij eeuwig leven zouden hebben, of toch nog vijfhonderd 
jaar zouden mogen leven.  

Opdracht van de engel Michaël  
   

(11,16)  Ook hier een veelvuldige opdracht. Semjeza, de 
engelenleider, en de zijnen zullen worden gebonden tot op de dag van hun oordeel. 
Schep chaos onder de  
zonen, en ze doden elkander omwille van hun geliefden. Zeventig generaties 
gebonden en verplaatst onder de heuvelen der aarde.   
  
Judas vs 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning 
verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft 
bewaard gehouden;  
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Judas vs 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als 
genen haar hoererij hebben botgevierd enander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als 
voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.  
  
   
Daarna komen ze terecht in soort hel, afgrond van vuur voor altijd. (Openb.21:8)  
  
Openbaring 20:14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. 
Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.  
  
 Daarna het vernietigen van de geesten (demonen) van hun kinderen. Een tweede 
dood?  
 Openbaring 20:6 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.  
 (16) De engel Michaël dient alle immoraliteit van de aarde weg te nemen, en brengt 
daarna gehoorzaamheid en dat de waarheid aan het licht mag komen, zodat mensen 
inzien dat ze werden bedrogen. Dan zal rechtvaardigheid en waarheid zich verder 
ontwikkelen, en dit al tot zegen zijn.   

Let op wat Paulus schrijft:  
  
2 Korintiërs 4:2 maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet 
kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de 
waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen 
aanbeveling zijn voor het oog van God.  
  
Henoch schrijft:   
17. En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen,  en zullen leven totdat ze duizenden 
kinderen hebben verwekt,  en alle dagen van hun jeugd en hun ouderdom  zullen zij 
in vrede voltooien.    
Genesis 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen:  
Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. Na de zondvloed 
De aarde dient te worden genezen (18,22) De natuur zal worden 
hersteld over gereinigd via deze engel van alle onrecht, 
onderdrukking, of goddeloosheid. Wij kunnen wijzen naar Judas, 
Michael diende de zondigheid als in Sodom en Gomorra uit te 
roeien.  

God had geduld omwille dat er daar  
nog rechtvaardigen waren. Want de mannen van Sodom waren 
zeer slecht en zondig! (Gen.13:13) (Gen.18:20)   Te Sodom zien wij twee engelen 
verschijnen om te waarschuwen, daarna trad God op: Genesis 19:24 Toen liet de HERE 
zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; Ook 
Babel (Irak, Iran?) zal worden als Sodom en Gomorra (Jes.13:19)  Alle naties zullen 
daarna de Here loven.   
  
Biblespace, 1 febr.2020 https://biblesdpace.org  
  

https://biblesdpace.org/
https://biblesdpace.org/


 
12 

 

  

 
  

HOOFDSTUK 11  
  
God heeft alles en de natuur onder controle, de wind, de regen, de zon, bijzonder 
de voorraadkamers van water!  enz. Wanneer de boer ploegt en zaait, is later veel 
afhankelijk van het weer opdat de vruchten zouden groeien, en tot zegen zouden zijn 
voor de werkende mens. God zal daar over waken tot aan het einde van het bestaan 
van onze planeet! Daarom zal God ingrijpen op het laatste want de mensheid zou 
zichzelf vernietigen, door oorlogen met nucleaire wapens welke het land onvruchtbaar 
zouden maken. De profeet Jeremia las wellicht in de geschriften van de profeet 
Henoch!  
  
Jeremia 51:16 Als Hij zijn stem doet horen, is 
er een geruis van water aan de hemel en 
doet Hij dampen opstijgen van het einde 
der aarde; bliksemen maakt Hij bij de 
regen en wind doet Hij voortkomen  
uit zijn voorraadkamers  
  
  
Jeremia 10:13 Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet 
Hij dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen, en 
wind doet hij voortkomen uit zijn voorraadkamers.  

HOOFDSTUK 12  
  
Op een bepaald ogenblik vonden de mensen Henoch niet meer onder hen, het leek 
wel de opname, zo zal het ook zijn bij de opname van de Gemeente. Men dacht onder 
de mensen Hij zich had “verborgen” men wist niet wat er plots was gebeurd.  
  

En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,  
want God had hem opgenomen. Gen.5:24  

  
Henoch had zijn levenswandel op God gericht!   
  
De naam Henoch betekent in het Hebreeuws : “diegene die is ingewijd” of “gezalfde” 
Henoch werd opgenomen “voordat deze dingen” zouden gebeuren. Welke dingen? 
Dit is het oordeel van de zondvloed, waarbij allen die niet geloofden in Noach’s 
woorden en prediking omkwamen. (Gen.6:17)  
Henoch zegende God, Henoch bad, wat wijst dat hij in Gods aanwezigheid was 
gekomen, en bij de heiligen.   
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(3,4) Henoch werd geroepen door de 
engelen, en zij respecteerden hem als  
‘”Henoch de schrijver van 
gerechtigheid”   
Henoch legde alles van het gebeuren 
al vast, opdat niets zou verloren gaan 
van den beginne, de tijd van Adam en 
Eva! Door Henoch weten wij wat meer 
over de eerste geschapen mensen!  

  
Henoch diende een verklaring af te leggen aan de gevallen “wachters”, engelen 
met de beschuldigingen van hun zware zonden, en de schade en ontregeling die ze 
hadden aangebracht aan de schepping. Hij maakte hen duidelijk wat hun straf zal zijn. 
Het toezien van terreur, en de doodstraf van hun geliefden, en hun kinderen, genade 
en vrede zullen zij niet krijgen!   
  
Judas beschrijft ze als “dwaalsterren”, waarvan hij had gelezen in Henoch of Jesaja.  
  
wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de 
donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Jud.13  
  
Jesaja 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust 
kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.  

HOOFDSTUK 13  
  

 
(1,3) Azazel gij zult geen vrede kennen…gij zult worden gebonden of gearresteerd en 
geen genade meer krijgen omwille van het onderwijzen van onrecht!  
  
(4) Blijkbaar doet Henoch als mens een mededeling van het vonnis  tegenover 
engelen, en ze werden allen erg bevreesd.  
  
(5,6) Ze verzochten een petitie of nederig verzoekschrift op te stellen en voor te lezen 
voor Gods troon, ze konden dus zelf geen contact meer maken met God zelf, zij 
kwamen onder de vloek. Geen relatie meer net als een goddeloze! Het verzoek betrof 
dus vergeving vragen, en wat verlenging van hun leven of verdraagzaamheid en rust 
geven.  
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(7,9) Henoch ging heen naar de wateren 
van Dan, bij het Hermon gebergte in Israël. 
De Dan is een rivier die ontspringt bij het 
Hermon gebergte in Israël.  
Daar kreeg Henoch slapend visioenen van 
oordelen, en om deze opnieuw te 
waarschuwen, en de alle gevallen engelen 
zaten samen te wenen in de streek tussen 
Beiroet en Damascus, Abelsjaïl.  
  
  

HOOFDSTUK 14  
  
Het boek der rechtvaardigheid en terechtwijzing van de engelen die deel uitmaken 
van de wereld.   
  
(1,6) Henoch sprak tot hen over zijn visioen, waarover zij zouden kunnen overleggen 
en het begrijpen. Henoch heeft voor hen gepleit, maar tevergeefs, en ze zullen niet 
meer in de hemel opstijgen. Dus geen genade! Bij het betreden van het beloofde land 
gaf God opdracht  om daar niet genadig op te treden tegenover de inwoners van 
Kanaän! (Deut.7:2) God wilde zijn volk apart zetten.   
  
(9,14) In zijn visioen werd Henoch terug in een van de hemelen verplaatst, door 
wolken en een rukwind die zijn vlucht versnelden. Hij kwam terecht bij een muur en 
een huis uit kristallen opgebouwd. Henoch kreeg angst, of kwam zwaar onder de 
indruk van als het ware over een tempel uit kristal!   
  

Waar of wat zou dat zijn? 
  
Zag de apostel Johannes hetzelfde?  
  
Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in 
de geest op een grote en hoge berg en 
toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, 
nederdalende uit de hemel, van God;11  en 
zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans 
geleek op een zeer kostbaar gesteente, als 
de kristalheldere diamant. 12 En zij had 
een grote en hoge muur en zij had twaalf 
poorten en op de poorten twaalf engelen, 
en namen op (de poorten) geschreven, 
welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls.  
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(15,19) Henoch viel neder en kreeg opnieuw een 
visioen. Toen zag hij nog een grotere ruimte? Een 
tweede  groter huis met bliksemschichten  trillende 
sterren en laaiend vuur. Ook zag hij een troon en 
een Cherubim. (Ezech.10:6)  
Wielen en de cherubijnen dit wijst in de richting 
van  de “Merkabah” strijdwagen, gelijkend op een 
UFO  zie  (Ezech.1:4) Elia werd ook weggenomen 
door een vurige wagen en vurige paarden. Dit was 
een brute beschrijving van het wonderlijk  

gebeuren. Paarden en wagens vliegen niet!   
  

Ezechiël 1:4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een 
zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; 

daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.  
  

https://wordpress.com/block-editor/post/biblespace.org/10224  
  

 
  
  
(20,25) Op de troon zat de Grote Majesteit. Daar kwamen geen engelen! Henoch 
werd wakker geroepen door een van de heiligen, om te luisteren naar Gods woord. 
Het lijkt wel een sprookje, doch het is realiteit en toekomst voor allen die in Jezus 
blijven geloven, tot de wederkomst, let op wat Paulus schrijft aan Timotheüs over dat 
hemelse!   
  
Matteüs 25:31 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.  
  
1 Timoteüs 6:15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, 
de Koning der koningen en de Here der Heren,16  die alleen onsterfelijkheid heeft en 
een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. 
Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.   
 
 
 
  

https://wordpress.com/block-editor/post/biblespace.org/10224
https://wordpress.com/block-editor/post/biblespace.org/10224
https://wordpress.com/block-editor/post/biblespace.org/10224
https://wordpress.com/block-editor/post/biblespace.org/10224
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HOOFDSTUK 15  

Henoch luistert…  
  
De gevallen engelen hadden Henoch al gezonden om voor hen op te treden als 
bemiddelaar bij God. Henoch bad voor die engelen, maar God maakte hem duidelijk 
dat hij diende te bidden voor de lijdende mensen en niet voor die gevallen engelen.  
(3,5) God herhaalt hun zonden, en wijst hen naar hun zware zondeval en verlies, ze 
waren heilig, geestelijk en hadden eeuwig leven! God had geen vrouwen voor hen 
bestemd! De hemel was uw verblijfplaats!   
  
En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk 
genomen, Lucas 20:35 maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die 
eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk 
genomen. Lucas 20:36 Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de 
engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.  

  
(8,12) De reuzen worden nu kwade 
geesten genoemd, of demonen. Ze zullen 
op aarde actief zijn. Zij hebben veel macht 
over de goddeloze mensen, vandaar dat er 
ook vandaag veel gruwelijkheden te zien 
zijn. Deze demonen willen de ganse aarde 
in hun macht krijgen, via religie en legers.  
Hier zien wij dat de geesten van de reuzen 
op aarde veel kwaad ontwikkelen om de 
schepping te vernietigen.  Ook christenen 
kunnen last krijgen van deze wezens!  
  

Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers  
dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  

  
1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen 

zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze 
geesten volgen,2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigengeweten 

gebrandmerkt zijn,3 het huwelijk verbieden en het genot van  
spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt 

door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.  
  

Biblespace, 7 febr. 2020  
https://biblespace.org  
 
 
 
 
 
  

https://biblespace.org/
https://biblespace.org/
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HOOFDSTUK 20  

Henoch noemt verschillende engelen, en daarbij vermeld hij ook hun opdracht. Deze 
engelen zijn ook vandaag nog actief, maar je ziet ze meestal niet. Het zijn dienaren 
van Gods zelf!   

Uriël : Waakt en heeft toezicht over het gebeuren op de wereld, 
en over de Tartarus, de afgrond, het gruwelijkste deel van de 
onderwereld, met folteringen, en waar schuldigen als de 
reuzen en gevallen engelen, hun straf dienen uit te zitten. De 
apostel Petrus las waarschijnlijk Henoch, want hij schreef:  

2 Petrus 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet 
gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan 
krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het 
oordeel te bewaren;  

Raphael: De taak van deze engel is de leider (President) over  
de geesten van de gestorven mensen,  

het dodenrijk. Daar waren Lazarus bij Abraham, en de rijke in de 
plaats der pijniging! Na het laatste oordeel valt het dodenrijk in de 
hel! De tweede dood! (Openb.20:14)  

Raguël : Is een straffende engel welke werkzaam is in de 
hemelse gewesten en het heelal. Ook actief in de wereld van de 
groten der aarde. Dit wijst op een strijd. Deze strijd vinden wij 
terug in de brief van Efeze  

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen 
de verleidingen des duivels; Efeziërs 6:12 want wij hebben niet  
te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen 
de boze geesten in de hemelse Gewesten  

Christenen hebben ook aldaar reeds een prachtige plaats 
gekregen.( Ef.2:6) welke oorzaak kan zijn van deze strijd, daarom 
willen deze boze geesten de christenen verleiden, net zoals men 
deed met Adam en Eva, want Azazel wilde niet buigen voor Adam!!  

Michaël: Heeft leiding over deugdzame mensen op de wereld, kinderen 
Gods. Michaël, heeft toezicht over alle landen en volken op deze  wereld, 
en zoekt om chaos te voorkomen, een bewarende of beschermende 
functie als het ware. Michael, vorst van Israël, streed tegen de vorst der 
duisternis van de Perzen, en vele demonen, toen hij de profeet Daniel 
verliet.   
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Deze engel had een profetie een boodschap van God overgemaakt aan de profeet 
voor de eindtijd en over de Perzen. Het hedendaagse Iran, welke de laatste tijd veel in 
de media komt.  Michael betekent: Wie is aan God gelijk?  

Sarakwaël: Deze engel houdt toezicht over de geesten en gedachten van de mensen, 
welke zondigen in de geest. Een mens kan zondige gedachten koesteren soms met 
kwalijke gevolgen indien men verder gaat. Alles wat men ziet heeft invloed op de 
gedachten van de mensen, daar speelt de duivel op in, en christenen kennen daarom 
een innerlijke strijd!  

Marcus 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het  
is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen 
in de hel geworpen wordt  

Gabriël: Heeft een belangrijke functie hij heeft macht over het 
paradijs, demonen (slangen) en cherubijnen.  
Cherubijnen zijn engelen van tweede rang en bewakers over 
het Paradijs, tabernakel en tempel. Ze staan in voor de 
veiligheid in het algemeen ook in de hemel. Cherubs te vinden 
in Ezechiël 1:4,5. https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-
bijbel/  

Remiel: Staat niet in andere vertalingen, zonder reden. Deze 
engel is door God aangesteld om te waken over hen die zullen 
“opstijgen” e.v. “rise up” De eerste betekenis van dit 
werkwoord betekent snel opstijgen “als een vliegtuig”. 
Christenen zijn geen vliegtuigen maar zullen heel snel 
opstijgen uit het graf of worden bliksemsnel opgenomen met 
de opame. Deze engel is hierover bijzonder waakzaam, 
eigenaardig toch!!  

HOOFDSTUK 21  

Henoch ziet opnieuw dingen die chaotisch waren op een bepaalde plaats. Een plaats 
waar niets was afgewerkt en leeg stonden. Het zag er waanzinnig en afschuwelijk uit.  

Wat zag Henoch?  

Hij zag zeven sterren,  Deze sterren zijn zeven afgevallen engelen als gevangenen 
samengebonden, ze zij groot als bergen of vulkanen.   
Henoch vraagt waarom dezen hier zijn terechtgekomen en moeten worden gestraft.   

Uriël geeft met gezag het antwoord, maar vraagt Henoch waarom wil u dat weten?  
Henoch was blijkbaar nieuwsgierig waarom zij zo’n straf krijgen. Ieder mens zou ook 
die nieuwsgierigheid van Henoch dienen te hebben over het hiernamaals!  

https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
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Wie naar de hel zal worden verwezen in het laatste 
oordeel zal zich dan pas afvragen waarom ben ik 
hier terechtgekomen? Bestaat God dan toch? Had 
ik maar Gelooft wat God zei in de Bijbel toen ik nog 
op aarde was!  
Zoals de ongelovige rijke man, zijn ogen opsloeg 
onder pijnigingen in het dodenrijk, vroeg water om 
zijn pijn door verbranding te verzachten. (Lucas 16)   
  
Uriël laat weten dat die engelen Gods geboden 
ernstig overtraden, en zullen gestraft worden naar het aantal zonden in hun zondig 
bestaan, tienduizend als beeld van lang genoeg!   
  
Henoch ging naar een andere plaats. Deze plaats nog erger! Het was een afgrond 
gevuld met grote kollommen vuur, waarvan men grootte niet kon inschatten. De engel 
Uriël vraagt opmerkelijk waarom Henoch erg angstig en in paniek kwam bij het zien 
van dit hellevuur. Het was een gevangenis voor afgevallen engelen voor lange tijd. a.v. 
“forever” of voor altijd!  
  

HOOFDSTUK 22  
  

 
  
Henoch opnieuw weg naar een andere plaats! Naar een berg van graniet met 
spelonken. Nu is hij in gezelschap van de engel Raphael, die zich bezig houdt met de 
geesten der gestorven mensen. De spelonken hebben een doel, het is de plaats van 
het dodenrijk, welke wij kennen in Lucas 16.   
  
Doch hier is de aanklager welke wij lezen de geest van Abel, de geest van de 
gelovigen, welke blijven bidden tot zijn zaad, zijn nakomelingen, van deze wereld 
zullen verwijderd zijn! Deze verwijdering (7) is de opstanding en de opname. Het 
bidden vinden wij terug in het boek van Openbaring:  
  

Openbaring 6:10 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?  
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(9,13) De engel spreekt verder over drie plaatsen voor de geesten van gestorven 
mensen.  

Voor gelovigen de hemel  
  

Een eerste plaatst voor de geesten van de gerechtvaardigde door genade. Zij hebben 
een heldere bron van water. Dit zal niet zijn om te drinken, maar om tot  een volmaakte 
kennis te komen.  
  

Voor ongelovigen de hel  
  

Een tweede plaats, een plaats der pijniging, voor de ongelovige gebonden tot de 
dag van het laatste oordeel. Daar worden ze veroordeeld tot eeuwig verderf de 
tweede dood.  
  
Een derde plaats waar de geesten van gestorven ongelovigen met het merkteken, 
vermoord tijdens de grote verdrukking. Deze zielen of hun geesten zullen niet sterven 
of vernietigd worden na het laatste oordeel. Zij krijgen geen opstanding, geen lichaam.   
God is rechtvaardig aldus Henoch.  
  
  

HOOFDSTUK 23  
  
  

 
   
Henoch hier met de engel Raguël. Deze engel geeft Henoch uitleg over nog een 
andere plaats, dit ten westen, aan het einde der aarde. Daar was een eeuwig brandend 
vuur dat  zich beweegt in de richting naar het westen van het heelal?  Dus volgens 
de context  lijkt dit hier blijkbaar geen plaats te zijn!   
  
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/  
  
Mogelijks een asteroïde de vele andere sterren voorbijsnelt?   
  
  
  

https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/
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HOOFDSTUK 24  

  
Henoch komt opnieuw in een andere omgeving 
blijkbaar van vulkanen. Het waren zeven 
bergen allen van een verschillend gesteente, 
prachtig, blinkend, het lijkt wel van een andere 
planeet of hemel!  
  
De zevende berg, de hoogste, gelijkt op een 
troon met een zetel, en met geurende bomen 
rond de troon. De Bijbel gebruikt bomen voor 
mensen als beeldspraak. Deze andere geurige bomen zijn christenen die de geur 
van Christus verspreiden!  
Dan vinden wij een bijzondere boom, onsterfelijk,  met uitzonderlijke geur, met 
bladeren die nooit verwelken!  Dadelboom? Palmboom?   
In het volgende hoofdstuk krijgen wij een uitleg van de engel Michael.   

HOOFDSTUK 25  
  
Henoch is sterk onder de indruk van die bijzondere boom welke hij zag en rook! 
Michaël laat eerst weten dat die berg dit de nog lege troon van God is welke Henoch 
heeft gezien.  https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/  
Die berg kan de berg Sion zijn. (Micha 4:7)   
Later zal de Heer van de glorie, de eeuwige koning, daarop zitten, en van daaruit 
afdalen naar de aarde. De aarde bezoeken (straffen) dus niet met goedheid! 
(Hen.25:3) Dit is de zichtbare wederkomst van Christus op aarde.  
  
die ook zeiden: Galileïsche mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? 
Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.Hand.1:11  

DE PALMBOOM  

Psalm 92:13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, 
opschieten als een ceder van de Libanon;  

Psalm 92:14 geplant in het huis des HEREN groeien zij in de 
voorhoven van onze God; Psalm 92:15 zij zullen in de  

ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij  
zijn; Psalm 92:16 om te verkondigen, dat de HERE waarachtig is, 

mijn rots, in wie geen onrecht is.  
  
De geurige boom mag en kan niemand aanraken tot de tijd 

van het grote oordeel. Henoch wilde eerst de waarheid leren kennen over die boom!   
Eerst zal God wraak nemen over alle ongerechtigheid op deze wereld, op het einde 
van de grote verdrukking! Bomen zijn soms het symbool voor mensen in de Bijbel. 
Deze geurige boom mogen wij zien als Christus!  Wij zijn Zijn getuigen en verkondigen 
de waarheid.   

https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/
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2 Korintiërs 2:14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en 
de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God een geur 
van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen 
een doodslucht ten dode,  
  
Bijbelgetrouwe christenen worden gemeden, bespot, op afstand gehouden, of gehaat, 
door hen die voor eeuwig verloren zullen gaan! Met goede Bijbelkennis en toepassing 
kan men ook een geur van christus verspreiden onder de mensen.  
Kennis over de profetie is heel belangrijk in de eindtijd, de profeet Daniel schrijft dat 
de kennis zal toenemen in de eindtijd door onderzoek.   
  

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin 
eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,40 en 

toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. 

De rechtvaardigen en uitverkorenen  
  
(5) De boom, de eeuwige koning, zal bij de mensen wonen op een heilige plaats, de 
tempel van de Heer.de boom zal geestelijk voedsel geven!  (6) Hier kunnen wij spreken 
van de hemel op aarde, lang leven, geen verdriet, geen ziekten of kwalen, geen 
problemen als het coronavirus, op vandaag. (Pestilentie)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij zullen zalig zijn… zalig zij die.. Openbaring 22:14 – 22:7 – 20:6 / Luc.6:20 (7) 
Hier vinden wij de belofte van Jezus, wat Hij voor de rechtvaardigen heeft 
bereid. Dit zijn fantastische dingen welke wij ons niet kunnen inbeelden!  
  
1 Korintiërs 2:8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want 
indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet 
gekruisigd hebben. 1 Korintiërs 2:9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat 
God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.  

Biblespace, 29 februari 2020  
  

https://biblespace.org  
biblespace@hotmail.com  
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HOOFDSTUK 26  
  

  
De profeet ging dan verder naar het midden 
van de aarde, een gezegende plaats. Wij 
vermoeden dat het hier gaat over het beloofde 
land, wat ook beschreven wordt als de “navel” 
der aarde. (Ezech.38:12). De bomen en de 
takken welke in bloei stonden  
en zo blijven, het lijkt er wel altijd lente. Het 
waren takken welke werden geplaatst op een 
omgehakte boom. Die takken zijn Messiaanse 
Joden en heidenen, wilde takken, welke Jezus 
volgen en werden geënt  

op de olijfboom.    
Henoch zag er ook een heilige berg, en eronder  een stromend water, dit wijst naar 
de stad Jeruzalem.(Dan.9:16)(Joel 3:17). Ook nog een kleinere berg en smalle 
ravijnen, en zonder bomen.  
De profeet was sterk onder de indruk bij het zien van de machtige natuur? De rotsen 
en de ravijnen aldaar.   

HOOFDSTUK 27 
In het laatste der dagen  

  
De profeet stelt een ernstige vraag over Israël, vol met bomen (mensen). De profeet  
Henoch zag al de verre toekomst van Israël. Ook de profeet Micha schreef hierover:  
  

Micha 2:12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, 
voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen 

bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden 
der weide. Het zal er gonzen van mensen.  

  
Uriël, de engel spreekt onmiddellijk over het vervloekte dal, welke dient voor alle 
ongelovigen, spotters, Jodenhaters, Godslasteraars en antichristen. Wij vermoeden 
ook de gevallen engelen welke vrouwen verkrachten, waaruit reuzen geboren werden.  
  
Het is de wachtzaal om op hun rechtvaardig 
oordeel te wachten, Gods rechtbank! Voor 
hen komt er een dagvaarding, in 
aanwezigheid van alle rechtvaardigen, 
Bijbelgetrouwe christenen. De begenadigden 
en Henoch zegenen de Heer der heerlijkheid 
in de dagen van het oordeel omwille van de 
genade.   
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HOOFDSTUK 28-29  
  

 
Henoch komt terecht in een vruchtbaar gebied tussen een bergformatie, oostwaarts.  
Een andere plaats in de woestijn.  
Aan de andere kant van de bergformatie rook hij bomen van wierook en mirre, als een 
amandelboom. Wij vinden een aanknopingspunt in het boek Hooglied.  
  
Wat trekt daar op uit de woestijn, als zuilen van rook, gehuld in mirre en wierook 
en allerlei reukwerk van de koopman? Hooglied 3:7 Zie, dat is Salomo's draagstoel, 
omringd door zestig helden, uit de helden van Israël, Hooglied 3  
  
a.v. “bomen des oordeels”. Deze bomen waren niet alle dezelfde. Mensen?  

HOOFDSTUK 30 -31  
  
Henoch gaat maar door in de richting van het oosten, en ziet een meer en opnieuw 
geurige bomen. Een geur welke ruikt naar mastiek.   
Hellingen met kaneel.   
  
 (31) Hij zag nog andere bomen waaruit nectar vloeide, de 
meest bekende is de Japanse styrax en  
Galbanum.( Fig.hieronder) (Sarira?= styrax!)  

  
  

  
 
 

 
 
 
Opnieuw vliegt Henoch verder naar het oosten en vindt daar aloë bomen, alle 
bomen vol etherische oliën.  De mastiekboom een struik kan vier meter hoog 
worden, bekend voor zijn geneeskracht van mastiekhars bij slechte spijsvertering. 
(Marokko)   
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HOOFDSTUK 32  
  

Henoch nu in noordelijke richting gaande, ziet 
zeven bergen begroeid met geurige bomen. 
Dan passeerde hij de zee van Erytrea, ook, 
Rode zee genoemd. Ging dan verder over de 
duisternis heen. De engel Zotiël of Zateel is 
onbekend, wellicht een bewaarengel van een 
land. Daarna kwam hij in de hof van 
gerechtigheid. De derde hemel genoemd.  
Aldaar stond de boom der kennis van goed  
en kwaad. (Kol.2:2) (Jes.11:2)   

  
  

Vermoedelijk de Here als toekomstig mens. (Matth.13:54) (Gen.2:17) Adam 
bezondigde zich en at ervan en werd wijs, maar God verhinderde hem de boom des 
levens, daarom zou hij sterven! De boom der kennis lijkt als de Johannes broodboom. 
Toen kwam er het schaamtegevoel hun naaktheid, door hun ongehoorzaamheid aan 
Gods woorden. De apostel Paulus speelt hierop 
in, wie in Jezus gaat geloven, gehoorzamen en 
Hem volgen laat zich dopen.   
Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus 
gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed  
Openbaring 3:5 Wie overwint, zal aldus bekleed 
worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam 
geenszins uitwissen uit het boek des levens,  

HOOFDSTUK 33  
  

 
dieren doet ons denken aan de prehistorie in de tijd van Henoch.  Ook vogels, 
reuzenvolgels, ook in Europa gevonden.  
   

Henoch verplaatst zich opnieuw.  
Eerst ziet hij de aarde en daarna  
het hemelse of het heelal.  Hij zag  
er grote wilde dieren (a.v. geen  
drie) verschillend van elkaar. Deze  
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Dan zag hij de hemelpoorten.   
  

 
  
Henoch zag dan al de sterren, hij had grote belangstelling voor de hemellichamen, en 
schreef alles op. Uriël toonde hem alles en legde alles uit. Ook omtrent hun namen 
naar hun sterrenbeelden, hun aantal, hun functies, constellaties  in verband met tijden 
en maanden. (a.v. Henoch schreef zelf)  Zo werd Henoch de eerste astroloog!   
  

HOOFDSTUK 34  

 
  

  
Daar ziet Henoch een formidabel wonder, of een soort hemels bouwproject.  Hij 
ziet drie hemelpoorten die open stonden, en welke goed en ver genoeg van 
elkander gescheiden waren. Dan kwam een noorderwind daaruit, inderdaad God 
troont in het Noorden. (Jes.14)   
  
Van hieruit komt de vrieskoude, hagel, sneeuw enz. Uit één poort kwam het warme, 
het goede. Wanneer de wind komt uit de twee poorten, dan komt er onheil op aarde, 
wervelwinden, orkanen, storm tornado’s en veel schade op aarde. (Ezech.1:4) Henoch 
zag in feite dan het Nieuwe Jeruzalem!   
  

Openbaring 21:13 Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie 
poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie 
poorten  
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HOOFDSTUK 35-36  
  

 
  
Hier staat een herhaling, doch wij vinden die kleine poorten, eigenaardig doorgangen 
voor de sterren die hun loopbanen dienen te volgen, volgens de scheppingswetten. 
Dan brengt Henoch grote lof aan God omwille van die grote scheppingswonderen die 
hij zag. God zal zijn werk laten zien aan en mensen. Dit lijkt hier de zevende hemel, 
volgens de boeken van Henoch,  dat is de plaats waar de wedergeboren christenen 
bij God zelf zullen zijn, waar dus uiteindelijk God bij de mensen zal wonen, wat Hij 
reeds lang wil!!!  
  
Openbaring 22:1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als 
kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.  
  
Psalm 84:2 Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen!  
  
Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u 
gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  
Johannes 14:3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.  
  

Biblespace, 7 maart 2020   https://biblespace.org 
  

  
  

Spreker: R.GAYTANT  
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