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Dit is een Bijbelverklaring over het Bijbelboek Openbaringen. De apostel Johannes werd 

verbannen in plm. 95 na Chr. naar het vulkanisch eiland Patmos door de toenmalige 

antichristelijke Romeinse keizer Domitianus. Er bestaan sterke vermoedens dat Johannes 

behoorde tot de gemeente te Efeze. Toen leden de christenen onder zware verdrukking. 

Openbaring noemt men ook de Apocalyps, naar het Griekse woord wat betekent: Apo 

betekent “wegnemen” Calyps betekent “sluier”. Het lijkt als een bedekt standbeeld of 

gedenksteen dat plechtig moet ontsluierd worden. In een zeer oude Bijbel staat: “Den boek 

der openbaeringen” Hier zal het geen standbeeld zijn, maar een duidelijk zichtbaar worden 

van Jezus Christus zelf op het einde van de openbaringen over de eindtijd. De Apocalyps 

schreef Johannes in een grot, later werd daar een klooster gebouwd. Openbaring brengt 

nu veel meer licht in de eindtijd, tegenover vroegere tijden, waar het veel moeilijker te 

begrijpen viel. De Bijbel staat in feite vol van opgeschreven openbaringen, door de profeten 

en de apostelen. Jezus bouwde zijn gemeente op rotsvaste openbaringen aan de mens.  

 16  Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!17  Jezus 

antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, 

maar mijn Vader, die in de hemelen is.18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn 

gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Matth.16 

Met Petra bedoelde Jezus, die rotsvaste openbaring die Petrus had ontvangen, dat Jezus 

Gods zoon was. Door een openbaring van boven, zijn er vele mensen tot geloof in Jezus 

gekomen, en deze mensen staan rotsvast in hun geloof, en de hel kan hen niet overwinnen. 

Deze wedergeboren mens, door God aangenomen kinderen, vormen de gemeente van 

Christus tot op vandaag.     
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HOOFDSTUK 1.  
 

(1,2) Door de boodschap van een engel heeft God aan Zijn dienaar Johannes duidelijk 

gemaakt, "hetgeen weldra moet geschieden". Dit boek is geen kunstwerk van theologie, 

maar een zuiver profetische boodschap, een openbaring van een goddelijke geheimen, 

voor alle wedergeboren kinderen van God! Het zit boordevol van symboliek en visioenen. 

De apostel mocht het "zien” en diende het op te schrijven voor de komende latere 

christengeneraties, en bijzonder voor hen die leven in de eindtijd. Sommigen denken dat 

dit alles reeds is vervuld in de eerste eeuw, wat misleidend is. 

"Zalig".  

Het zijn overgelukkige mensen, bevoorrechte mensen, (KJV) die over deze woorden 

lezingen mogen geven voor hen die willen luisteren. Deze profetische woorden geven licht, 

inzicht en bemoedigen de christenen. Maar diezelfde woorden zijn voor de ongelovigen 

angstwekkend, en waarschuwend om zich te bekeren, en te veranderen van gedachten. 

Een goede gemeente bestaat uit lichtgevers en lichtdragers. Duisternis is onwetendheid. 

We vinden ze terug op het einde van het hoofdstuk.  

"En bewaren” of “ter harte nemen”. 

Hierin moeten wij begrijpen, dat deze gegeven profetische woorden een weerslag en 

invloed krijgen op ons dagelijkse levensstijl. Bewaren staat ook in de zin van bewaken. 

Waken is wakker blijven! Het bewerkt een permanente bekering. (1 Petr.5:8) Alle 

ongerechtigheden komen vroeg of laat onder Gods oordelen. Dus gaan wij des te meer 

ons verwijderen van alle ongerechtigheden en goddeloze opvattingen. (Openb.22:11)  

“ de tijd is nabij “ 

De tijd nadert, die bepaalde tijd, “kairos” of de groei en rijptijd van het gezaaide is 

begonnen, na het sterven van Christus. (Joh.12:24). (Dan.2:28,29)  

Deze zeven gemeenten vertegenwoordigen de volledigheid van al de gemeenten m.a.w. 

te begrijpen schrijf dit naar "alle" gemeenten afzonderlijk. Iedere gemeente wordt 

afzonderlijk behandeld, wat wijst op hun zelfstandig karakter van iedere gemeente. Jezus 

werd hier beschreven met “die is” “die was” en “die komt”! Dit is een uitbreiding van Gods 

naam. 

Deze zeven geesten voor de troon van God, spreken veel over Zijn alwetendheid. Dit zijn 

geen speciale geesten, opnieuw moet hieronder begrepen worden de volmaaktheid van 

de H. Geest. De profeet Jesaja 11: 1 - 2 toont welke geesten dit zijn:  

1.De geest van God 2. De geest van Wijsheid 3.De geest van Verstand 4.De geest van Raad 

5.De geest van Sterkte 6.De geest van Kennis 7.De geest van de Vreze des Heren.  
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(5,6) Johannes ervaart de vrede van Hem die: getrouw is, opgestaan is van tussen de 

doden, en nu koning der koningen der aarde is. Jezus deed drie dingen: 1. Hij had ons lief 

2. Verlost ons door Zijn bloed 3. Maakte ons tot Koninklijke priesters voor God. Wij werden 

priesters, alleen door in Hem te geloven, en vergeving kregen. Wij werden geen 

Koninklijke priesters door een diploma van theologie of filosofie, maar door een levend 

geloof in Hem door openbaring en in wat Hij ons leert in de Bijbel, en niets anders, Sola 

Scriptura!   

Johannes 14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal 
in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(7,8) De wederkomst van Jezus naar Israël, een zeer emotioneel ogenblik voor alle 

stammen van Gods volk. Ook voor alles wat kan kijken, en gans Israël zal “zien", wie zij 

hadden verworpen en doorstoken. In geschiedenisboeken vinden wij dan Pilatus, de 

leiders van het sanhedrin. Pilatus stierf later een marteldood in opdracht van de keizer, 

daar hij Jezus onschuldig had laten kruisigen. De keizer was ziek, en vroeg naar Jezus, 

maar die was dan gestorven, vandaar de woede van de keizer. 

 

Bedenk Jozef en zijn broeders in Egypte, toen zij Jozef herkenden! Alle volkeren zullen 

treuren. Alle naties zullen verpletterd worden, want zij streden tegen Gods volk en hun 

God! (Psalm 2:6,7.)  Jezus is het begin en einde van alles! Hij komt met de wolken, niet 

op de wolken. Dit betekent met al zijn opgestane of opgenomen discipelen (Hebr.12:1) 

Een wolk van getuigen, christenen!   

  

(9,10) Johannes werd vervolgd omdat hij getuigde, en kreeg verdrukking door een 

antichristelijk Rooms regime. Dit werkte mede ten goede voor Johannes en voor ons 

vandaag nog steeds. Kunnen wij meevoelen met Johannes als zijnde verbannen of 

uitgesloten omwille van Gods Woord? Hij ontving zegen door alles heen!   

  

De apostel doorleefde op die sabbat, een visioen, en hoort een klare en duidelijke taal, 

krachtig als een bazuin! Een visioen is geen droom, hij ziet de beelden werkelijk, klaar en 

duidelijk, hij krijgt echt opnieuw een openbaring. Dit was geen sjamanisme! Het was ook 

geen piepstemmetje uit de hel. (Jes.8:19). (Gal.1:8,9). 

 
Jesaja 8:19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende 

geesten, die daar piepen en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de 

levenden de doden vragen?   
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Jesaja 29:4  Dan zult gij diep uit de grond spreken en uw woord zal uit 

het stof gedempt opklinken; als van de geest van een dode zal uw stem 

uit de grond kome en  uw woord zal uit het stof piepen.   

  

 (11)  Gods opdracht luidt: opschrijven en nu verzenden aan alle 

gemeenten. Door alle eeuwen heen zorgde God zelf dat wij 

vandaag daar nog in kunnen lezen, geloven en ons erin verheugen! 

Wie de boodschap van de Bijbel wil verbieden, tegenhouden, 

verdraaien, of schade aanbrengen, heeft een antichristelijke geest! 

Eens werd de Bijbel verboden door de katholieke kerk.  

JOHANNES ZIET JEZUS DUIDELIJK!  
 

DE ZEVEN GOUDEN KANDELAREN. Zeven, het getal der volheid, wijst op de totaliteit 

van alle gemeenten, in de loop der tijd. Jezus wandelt te midden van deze kandelaren 

m.a.w. Hij wandelt, leeft mee en zijn geheime heerschappij en staat zo centraal tussen al 

Zijn gemeenten. Staat Jezus ook midden in ons persoonlijk leven? Draait alles rondom 

Hem? Is hij prioritair in ons leven? Houden wij altijd eerst rekening met Hem, in Zijn 

gemeente? (12-16)  

De kandelaars zijn dus de gemeenten (vers 20b) De olie is een beeld van de H. Geest, 

en laat de kandelaars branden. Iedere morgen werd de kandelaar in de tempel bijgevuld 

met olie, dit is, of zou moeten zijn: ons bidden, en Bijbellezen, in de vroege morgen.   

"Iemand als een mensenzoon".  

Johannes mag Jezus zien zoals Hij zal verschijnen, een echte openbaring van Jezus voor 

de ogen van Johannes. De apostel ziet Jezus zoals Hij zich momenteel in de hemel 

bevindt in alle heerlijkheid!   

Dit is belangrijk hoe wij zien op Jezus. Vele mensen zien op Jezus als het kind in de stal, 

anderen zien Hem altijd op het kruis. Zijn kinderen zien Hem als de Opgestane Heer en 

leven uit verwachting.  

  
WIJ DIENEN JEZUS NU TE ZIEN ALS DE KOMENDE KONING DER KONINGEN. 

 

De eerste christenen hadden geen oog voor het symbool van het kruis, het Tammuzkruis, 
welke uiteindelijk maar vloekhout was. Want dit was slechts het middel van de toenmalige 
doodstraf, stel je voor dat het een kogel was, dan zou men in alle kerken een grote kogel 
moeten ophangen en daarvoor knielen. Denk maar wat de gevolgen van een symbool 
kunnen betekenen! Traditioneel werd ieder die stierf aan zo’n kruis, gezien als een 
zonoffer.  Daarom kwam er zonsverduistering toen Jezus stierf. Toen bad Jezus het 
Joods avondgebed voor men ging slapen.  
 
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 
(Luc.23:46) 
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HOE ZULLEN WIJ JEZUS LATER ZIEN?  
 

a/Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. (13)    

Wij zullen dan geen filmacteur te zien krijgen, maar als een “menszoon”, en begrepen als 

de Messias. (Dan.7:13) In het N.T. lezen wij van Jezus als een hogepriester (Hebr.9:11-

14) Bijzonder Hebr.9:28. 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om 

veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden 

door hen, die Hem tot hun heil verwachten.  

Alleen allen die Jezus verwachtende zijn als hun redder, zullen gered zijn. Jezus komt niet 

uit de tempel maar uit het echte allerheiligste in de hemel!   

b/"omgord met een gouden gordel".   

Deze gordel spreekt van Zijn rechterlijke en koninklijke macht. Wij lezen dat hij die gordel 

aan de borsten draagt. Zo droegen de rechters deze gordels. Priesters droegen die gordels 

in hun middel.  

Ook engelen dragen een gouden gordel. (Openbar.15:6).  

Vers 14 "Hoofd en haren als witte wol en ogen als een vuurvlam".   

Deze haren hebben niets te maken met grijs zijn van ouderdom. Maar wel van zuiverheid 

en heerlijkheid.  

Daniel 7:9  Terwijl Daniel mocht zien hoe de antichrist op de aarde strijd voert en een 

mond vol grootspraak opzet en God lastert, ziet Daniel nog iets anders n.l. het opstellen 

van tronen, Koninklijke rechtbanken en een "Oude van dagen" met eenzelfde 

beschrijving van een Koning - Rechter. Oude van Dagen = Beter vertaalt: 

Onvergankelijke van dagen.  Die tronen bestonden uit vuur, en er zou een rechtvaardig 

oordeel van uitgaan. Hebr.10:31 Vreselijk te vallen in de handen van de levende God, 

welke recht zal spreken, wat op onze planeet nog met moeite te vinden is.  

  

OGEN ALS EEN VUURVLAM. Wij bedenken de ogen van Jezus op aarde, weenden voor 

Lazarus, Hij keek naar zijn moordenaars en vroeg nog vergeving voor hen, wat een 

barmhartige ogen. Nu is het helemaal anders: God kijkt anders dan mensen! Heeft geen 

camera van “big brother” nodig! Hij ziet en weet alles van iedereen ook de verborgen 

gebeurtenissen en dingen. Vuur staat symbool voor oordeel, Johannes zag dus een vurige 

oordelende blikken bij de Heer die de gemeenten zal beoordelen. 4   De HERE woont in 

zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen. Lees: Psalm 11:4,  Jeremy 17:10,   Hebr 4:13 Het 

doorvorsen, is als het scannen van de geest en lichaam.  

VOETEN GELIJK KOPERBRONS, STEM GELIJK VELE WATEREN. 

Hebr.1:13 daar lezen wij dat Zijn vijanden zullen worden gesteld als een voetbank voor 

Zijn voeten. Dit voorspelt weinig goeds voor alle ongelovigen, of onbekeerde 

kerkgangers. Zijn stem is klaar en duidelijk, doch voor hen die van goede wil zijn om te 

luisteren en te geloven in de Bijbel!  ( v.16).  

Het evangelie van de Heer Jezus is heel scherp, en in geen geval populair, het maakt 

haarscherp onderscheid tussen goed en kwaad. (Hebr.4:12).  
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Er komt vloek over wie het kwade goed noemen, en het goede kwaad, wat vandaag 

gebeurt! (Jes.5:20) 

Jesaja had dit voorspeld 49:2 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 zijn pijlkoker stak Hij mij. 
 
Wie ook uit Gods Woord spreekt loopt in de schaduw van Gods hand, wij moeten weten 

dat Hij voor ons zorgt.  

Johannes zag zeven sterren in Zijn hand, en openbaart in vers 20 wat het is.   

(17,18) De emotionele reactie van Johannes, was zodanig dat hij het bewustzijn verloor, 

door wat hij zag, dat hij op de grond viel, zijn lichaam was niet bestand tegen de Sh’khinah 

de stralende heerlijkheid van Jezus! Welke zal onze reactie zijn op de dag van de 

opname? Ons lichaam zal verheerlijkt zijn. Wat betekenen dan nog de liefdeloze valse 

dode goden als Allah? Boeddha? Krishna? (+) De leugens zijn vandaag in solden, en 

Darwin spande de kroon der dwaling.   

 

Jezus heeft al de macht over dood en dodenrijk. Hij heeft de sleutel, Hij doet open en 

sluit. Alle sterven is in Zijn handen, iemand is pas dood, als Jezus daarop eerst Amen 

zegt! Tijdstip van de dood, naar lichaam en geest, kan de wetenschap niet bepalen. Jezus 

wijst zelf naar zijn opstanding.  

(19) Dit is een korte tijdsindeling van de openbaringen beschreven in het Bijbelboek 

Openbaring in verband met de profetische tijden, een sleutelvers.  

1. Hetgeen gij allemaal gezien hebt. Dit is de algemene opdracht. 

  

2 Hetgeen is. Dan moet hij opschrijven over de genadetijd, waarin de gemeenten worden 

opgebouwd. De tijd en omstandigheden waarin zich bevindt. Deze zeven brieven geven 

een profiel van iedere gemeente afzonderlijk. Soms een beeld in de geschiedenis terug te 

vinden. Toch waarschuwt Jezus nog meer in de richting van de bestaande dwalingen, vals 

evangelie, die toen al talrijk waren binnengedrongen in Zijn gemeenten. Het is een 

waarschuwing, met beoordeling. 

 3. Hetgeen geschieden zal. Dit is wellicht het tijdperk na de opname van de gemeente, 

en een tijd waar de Here het opneemt voor Zijn eigen volk, Israël. Het evangelie keert ten 

volle terug naar Zijn volk! Wij lezen vanaf hoofdstuk 4, niets meer over alle gemeenten die 

Christus toebehoorden. Hier lezen wij over de langzaam aankomende oordelen van God, 

en een politieke wereldkerk, ook nog voor de opname. 

 

 (20) Een geheimenis geopenbaard!  De zeven sterren zijn de lichtgevers, zij, die 

Bijbelse boodschappen en Bijbelstudies kunnen geven in de plaatselijke gemeenten. De 

kandelaars, lichtuitdragers van het evangelie, symboliseren al de gemeenteleden. Er 

bestaat ook nog een andere uitleg aangaan deze zeven sterren.   
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Job 38:31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen 

des Orions losmaken?   

  

De KJV -vertaling spreekt over de “invloed” i.p.v. liefelijkheden. De plejaden 

weerspiegelen in de hemel, de zeven gemeenten, wat betreft de plaats, en gezien vanuit 

Turkije. Deze zeven sterren zag Johannes in de hand van Christus, en aan Job werd 

gevraagd of hij bij machte was de invloed van deze sterren te veranderen!  Alle boeren in 

het Andes gebergte weten volgens de helderheid van deze 

sterren kennis voor het planten van hun aardappelen, omwille 

van een succesvolle oogst. De invloed van de complete 

gemeente van Jezus Christus bracht zegen voor allen die in 

het licht van deze sterren, zijnde de evangelisten geloofden!  

 

HOOFDSTUK 2.  
 

  

In de hoofdstukken twee en drie gaat het om 

kleine brieven welke de apostel diende te 

schrijven in opdracht van de Here aan deze 

zeven gemeenten. Dit aan de engel van de 

gemeente is een oud Hebreeuws gebruik 

voor het aanduiden van de leider in de 

eredienst. Deze zeven gemeenten geven een 

profetisch beeld van het algemene 

christendom. Wij vinden in deze gemeenten 

allerlei punten terug die licht geven voor alle 

Gemeenten, ook voor vandaag. Dus is dit niet 

beperkt tot een bepaalde periode in de 

geschiedenis van het Bijbelse christendom! 

Jezus zelf geeft er verschillende 

waarschuwingen,  wat betreft gedrag, doctrine enz. Wij lezen dat Hij die gemeenten met 

hun karakter in zijn rechterhand houdt. Wij lezen hier nergens of nooit over bepaalde 

denominaties!!!  

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE EFEZE.  

Jezus maakt zich hier bekend als degene die alle gemeenteleiders, de zeven sterren, in 

zijn hand heeft, als Degene die hen leidt. Hij ziet toe naar al de gemeenten en weet alles 

wat er gebeurt. Zijn advies is voor alle gemeenten geldig. Hij kent ook de dwalende sterren, 

valse predikanten met eigenbelang, die zijn niet in Zijn hand. (Judas13) De tijdsperiode van 

Efeze werd afgesloten met de dood van de apostelen.  
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(2,3). Efeze spande zich in, volhardde, en had een goed geestelijk 

onderscheidingsvermogen. Er kwamen valse apostelen op bezoek. Ze konden goed 

onderscheid maken tussen wat valse en echte leer was, hadden goede betrouwbaar 

Bijbelonderricht. Dit kenmerk is hoogstnoodzakelijk voor de gemeenten van onze tijd, 

omwille van de vele listige misleidende dwalingen. Jezus waardeert deze gemeente 

daarvoor. De grote zwakte van deze gemeente, was het verlaten van de eerste liefde.   

Men vocht voor de waarheid, dat was die eerste liefde! In de eerste jaren na zijn bekering 

leerde men met ijver in de liefde van de Heer te wandelen. Men spande zich in om toe te 

passen wat men had geleerd, hier kwam een duidelijke verzwakking. (Hebr.6:10,12)   Wij 

moeten dezelfde ijver blijven volharden. Niet verslappen, doch door geloof en geduld, en 

op deze manier heeft Abraham het beloofde verkregen!   

(4) Een oproep tot bekering door Jezus zelf, al in het 

begin van het ontstaan der christengemeenten! Paulus 

eindigt zijn brief aan Efeze (Efeze 6:24) en richt zich tot de 

christenen die een "onvergankelijke liefde" blijven betonen.   

Efeze was een welvarende stad, en bood vele verleidingen, 

die de vleselijke begeerten van de mens prikkelden. Artemis 

of Diane bij de Romeinen, was een vruchtbaarheidsgodin. 

Tevens was het zeer occult, met de Artemistempel. (zie afb.) 

(Hand.19:28) Zodoende werd de geestelijke groei van de 

zwakke gelovigen bemoeilijkt.    

  

Het wegnemen van de kandelaar, betekent het verdwijnen van de olie en het licht. Dan 

wordt die gemeente net als een humanistische groep. Die mensen waren bekeerd, maar 

hun gedrag was opnieuw aan te veranderen, hun eerste liefde verdween.  Het geestelijke 

leven zal dan verdwijnen, de gemeente wordt slechts nog een vereniging, VZW, 

organisatie of een religieuze vriendenclub, met wereldse activiteiten! De invloed der 

Nikolaieten werd niet aangenomen, en verworpen. (6,7)  

Wat was die gedachte? Nico betekent "overwinnen:" Laos betekent "volk". Nicolaus was 

een volksoverwinnaar door spraakvaardigheid, dweperij en afdwaling. Dit is hetzelfde 

kenmerk welke teruggevonden werd bij Nimrod en later bij Rome!  Nicolaus kwam uit 

Antiochië, aangesteld als diaken te Jeruzalem, die scheidde van zijn vrouw, en at ook 

vlees van afgodenoffers. Hij bracht al een afwijkende gedachte met een vorm van 

democratie. Velen volgden een meerderheid met een samenloop van het Bijbels geloof 

met afgoderij en tempelprostitutie.   

Hij kwam naar Efeze en dan naar Pergamum! (Hand.6:5) Nicolaïeten, antichristen, 

sloten compromissen met de wereldse principes voor hun eigenbelang. (Openb.17:1,2) 

Deze dwaling hield een "wereldgelijkvormig worden" in, op deze manier brengt u een volk 

bijeen, een grote kerk, kathedralen, werk van het vlees en maar niet meer van de H. Geest.  
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Nicolaïeten hielden van strenge tradities en veelwijverij en vrije seks. Zodoende kwam al 

vlug het afgodenoffer en de ontucht opnieuw naar boven, alles in strijd met de Bijbelse 

principes. De voorganger van Efeze haatte dit en paste de Bijbelse tucht toe.   

Zo ontstonden er andere gemeenten met de valse leer van Nicolaus! Een eerste 

denominatie wellicht. Er werd ook begonnen met onderscheid te maken tussen 

geestelijken en leken. Het klerikalisme ontstond, een geestelijke stand, van diaken tot 

pontifex. Paulus had deze zaak ook in het oog gekregen en waarschuwde scherp de 

gelovigen in Efeze. De boom des levens is Jezus zelf, die eeuwig leven geeft.  De boom 

van kennis van goed en kwaad, die bracht tenslotte de dood, het was een verboden boom.  

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE SMYRNA. (HUIDIGE IZMIR)  

 

 

 

 

 

 

 

SMYRNA: Mirre en balsem voor de doden. Dit was een periode van de vervolgde kerk in 

het begin. De dood was voor de christenen in Smyrna het verste van hun gedachten, 

vandaar dat het een harde klap was. Deze gemeente bracht de "balsem der genade", doch 

werd bloedig vervolgt door de Romeinse keizers.  Hier in deze periode ontstonden ook de 

catacomben Het woord "Maranatha" werd dan als een wachtwoord gebruikt voor de 

veiligheid. (8) Jezus, stelt zich voor als diegene die dood is geweest en levend geworden. 

Wat een hoopgevende brief, voor de christenen daar die dag en nacht met de dood werden 

bedreigd, en voor de leeuwen werden geworpen! Heb geen angst!   

(9) De Heer kende hun "verdrukking en armoede". De christenen daar hadden armoede, 

doch daartegenover hadden zij een "geestelijke rijkdom". Jezus wist dat men leugens en 

kwaad sprak van zijn ware volgelingen. Er waren daar mensen die beweerden gelovig te 

zijn, of joden, maar het waren werkelijk dienaren van de synagoge des satans, farizeeën. 

 
Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen.  (zie ook Marc.13:9)   
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(10,11) Het niet bevreesd zijn, was een opdracht van de Here tegenover de 

vervolgingen van de Romeinen, met marteling en gevangenisstraf. Iedereen diende 

een wierookoffer te brengen aan de keizer, en zeggen: “Caesar is Lord” dat weigerden 

de ware christenen.  

Christenen en schijnchristenen werden hier snel gescheiden. Smyrna was gekend 

voor zijn mirre.  Hier vinden wij tien dagen, die in werkelijkheid tien jaar hebben 

geduurd. Volharden tot de dood was hier het gebod. De Tweede dood betekent hier 

de hel! Christenvervolgers, die de christenen bespotten en doden, en zich niet bekeren 

zullen die tweede dood ondergaan. Dit is veel erger dan voor de leeuwen te worden 

gegooid. Sommigen stierven zoals Polycarpus, voorganger of oudste te Smyrna.  

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE PERGAMUM  

 

(12) Jezus stelt zich voor als het scherpe zwaard of het 

Woord! Het Woord is nodig om onderscheid te maken 

tussen waarheid en leugen. (13) Ik weet waar gij woont, 

zegt Jezus ...waar de satan woont. Dit betekende de 

toenmalige keizerlijke troon.  

 Pergamum betekent huwelijk, wel in deze periode 

kwam het huwelijk, de hoererij tussen kerk en staat, 

keizer en paus. Het Romeinse Rijk viel uiteen door de 

opkomst en groei van een jong krachtig christendom. Ware christenen verlieten toen 

al zulke afvallige gemeenten, welke kozen voor de sociale voordelen en voorspraak.   

  

WAT WAS ER DAN TE ZIEN IN PERGAMUM?   

 

Een grote tempel van ESCULAPIUS., Esculaap, een Europese slangensoort. 

Esculapius was de god voor genezing en geneeskunde. Er stonden nog tempels in 

Pergamum o.a. van Zeus, daarin stond een groot altaar voor offers. Met offers en 

aanbidding voor satan en de keizer. (zie afb.) (1 Cor.10:19-20, Openbar.9:20)  Altaar 

van Zeus, de troon van satan, staat momenteel in Duitsland.  
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Het christendom werd Pergamum =”verheven” in 313 tot staatsgodsdienst, wat een 

misleidende ramp betekende! De christenvervolging stopte. De kinderdoop werd 

gedwongen ingesteld, Het fundament van de christenen, de Bijbel werd verworpen. 

De duivel stichtte hier sluw zijn eigen kerk, steeds met bedoeling te worden aanbeden.   

Het complot tussen de keizer Constantijn en het Vaticaan, had tot gevolg dat de 

bisschop, pontifex van Rome, wereldmacht kreeg, en een heidense keizerlijke titel 

kreeg door de keizer als “Pontifex Maximus”     

 Zo werd de kerk van Christus, de kerk van Constantijn en 

werd stilaan een werelds instituut met een religieuze vorm! Een 

Babels fundament, met een structuur van een multinational.    

In 385 na Chr. werd die schijnchristelijke kerk al een vervolger 

van “ketters”, dit waren dan een minderheid van Bijbelgetrouwe 

christenen, welke Antipas trouw volgden en die protesteerden 

tegen de afvallige leer. Waarschijnlijk is Antipas de voorganger 

van deze gemeente geweest welke men heeft vermoord. Hij werd geroosterd in een 

bronzen stier! De reden daartoe is zeker dat hij zeker geen compromis met de politieke 

wereld wilde sluiten.   

Antipas betekent "tegen alles". Dit was een gezegde, het volk sprak: de hele wereld 

keert zich tegen U! Antipas antwoordde: dan keer ik mij tegen de hele wereld. (14,15) 

Twee dingen die de Here bedroeven.    

DE LEER VAN BILEAM EN DE NICOLAÏETEN.  

De leer der Nicolaïeten werd reeds behandeld in de gemeente te Efeze en het loopt 

hand in hand met de praktijken van Bileam. Bileam was een rijke maar valse profeet 

of waarzegger met paranormale krachten in het O.T., en sprak krachtige en zeer 

gevaarlijke vervloekingen uit. Hij stond open voor de bronnen van God en satan. De 

satan was in Smyrna een moordenaar. In Pergamum echter werkte hij als een engel 

des lichts! De satan wil een vermenging, een nieuwe eensgezindheid bewerken tussen 

het gelovige zaad en het ongelovige zaad.  Zo zal de antichrist als valse Messias, een 

eigen wereldkerk realiseren om zich later zelf te laten aanbidden in de nieuwe tempel. 

Zo probeerde vroeger Bileam ook het Joodse volk te vermengen met andere volken, 

door hen met heel mooie dochters van Balak, de koning van de Moabieten, te  

verleiden. Dus door huwelijken van gelovigen en ongelovigen te vormen.  

 

Deze doctrine is in feite niets anders dan een demonische praktijk, welke tot doel had, 

het ware Bijbelse geloof te vermengen met andere overtuigingen. Het is dezelfde 

occulte wind die vandaag waait, om een nieuw Babel te vormen door het 

samensmelten en fusioneren van allerlei godsdiensten, een Babelse wereldkerk met 

veel afgoderij.  
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Zo kwamen er veel verwarringen door vermengingen op, van waarheid en leugen. Zo 

werden vele Bijbelse feestdagen vermengd en verwisselt met allerlei heidense 

feestdagen. Zo werd de “agape” liefde, vermengd met de erotische liefde en 

humanisme. Ontucht kan oorzaak zijn dat iemand afvalt van God, het is een 

gevaarlijke strik!   

Efeze kende ook zijn afgoden en tempelprostitutie. Zo werden christenen betoverd 

door occulte invloed en soms spraken ze waarheid, en leugen door elkaar. Ze waren 

niet in staat de leringen van boze geesten af te wijzen door gebrek aan Bijbelkennis, 

en werden ongezeglijk. Zo verwart men toen en vandaag bijvoorbeeld waarzeggerij en 

profetie!  

  

(17) Het verborgen manna.  Dit is de Heer die momenteel nog 

verborgen is voor onze ogen. Het Afikoman het stukje brood 

dat werd verborgen in een linnen doek, op de cedermaaltijd, 

of het Paschafeest, tot aan het drinken van de derde beker. 

Tijdens het bestaan van de tempel was het een stukje vlees van 

het geslachte lam! Dit bleef verborgen om de kinderen wakker 

te houden, en wie het dan vond, kreeg ook een groot geschenk.  

Gods aangenomen kinderen dienen vandaag wakker te blijven en de profetieën lezen. 

Had Gods volk de profetieën goed gelezen, en zich niet laten misleiden door de 

farizeeërs, hadden ze hun Messias herkend in Jezus! Het verborgen stukje brood, een 

beeld van Jezus nog verborgen voor ons oog!   

Een witte keursteen.(SVV) Hier vinden wij verschillende uitleg. Zo'n steen werd 

gegeven aan hen die door hun rechters de vrijspraak kregen.  Er werd een zwarte 

steen gegeven aan hen die schuldig werden bevonden. Een witte steen in Pergamum, 

welke herinnert aan de woorden van Jezus. (Openbar.2:12-17). Een witte steen werd ook 

gebruikt als toegangskaartje voor het Messiaanse feest. Bij atletiekwedstrijden werd 

er ook een witte steen gegeven aan de overwinnaars, met hun eigen naam erop,  men 

vandaag een gouden medaille geeft als teken van overwinning.    

Een nieuwe naam. Wie een nieuwe naam krijgt begint ook een nieuw leven; Wie tot 

geloof is gekomen is een nieuwe schepping. Blijkbaar werden er ook witte stenen 

gegeven bij een huwelijksfeest.  Op deze stenen werden de namen gezet van hen 

die tot het feest werden toegelaten, wellicht heeft de Statenvertaling opnieuw gelijk, 

want een keursteen, werd begrepen als een controlesteen voor een vrijspraak.   

BRIEF AAN DE GEMEENTE TYATIRA.  

 

(18) De naam Tyatira komt van het Griekse werkwoord "Thuo" wat offeren betekent. 

Van hieraf zijn er afgedwaalde christenen geweest die een afgodenoffer herinvoerden 

onder de tekenen van het brood en de wijn. De transsubstantiatieleer, dit wil zeggen 

dat men geloofde dat het brood werkelijk het lichaam van Christus werd, en de wijn 

werkelijk Zijn bloed, lijkend op kannibalisme!  
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In het begin van deze periode is ook de strijd tegen het pausdom ontstaan! Kloosters 

ontstonden, men verviel tot paganisme enz...Men kocht vlees dat werd geofferd aan 

de afgoden. Ook hier werd het gezag van de Bijbel compleet vervangen door een 

nieuwe doctrine van het machtige pausdom! De gevolgen hiervan waren een 

geestelijke of lichamelijke vervolging van alle Bijbelgetrouwe christenen. (18,19)  Tot 

in detail ziet de Heer Jezus alles wat er in de gemeente gebeurt. Hier stelt Jezus een 

gezonde geestelijke groei vast van de gemeenteleden, welke zichtbaar werd voor 

iedereen. Dit gebeurde door steeds meer opvallende werken uit liefde voor de Heer.   

De zeer gevaarlijke Izebel, die beweerde een profetes te zijn!  

(20) Hier vinden wij het “Izebel” afgodenprobleem, in deze 

gemeente welke wil zeggen, occulte afgodenaanbidding, 

met gebeden tot de afgoden. Izebel was de verleidende 

vrouw van koning Achab.  

(2 Kon.9) Deze verleiding was een afgoderijcultus als de 

Nicolaïeten en Bileam. Izebel was opstandig en had een 

grote afkeer van het gezag welke de God van Israël had 

ingesteld. Ze streed tegen al Gods profeten, De koningin Izebel, noemde zichzelf 

profetes, zoals christenen zich soms profeet noemen, en streed tegen alle Bijbelse 

gemeenteleiders!   

 

Haar geestelijk profiel: Ze neemt geen geestelijk gezag aan. Ze verleid door een 

scherpe taal en veel verleidende emoties, als snel wenen. Ze komt uiterlijk heel 

religieus over, maar wil zich niet bekeren, geeft aanzet tot hoererij, in welke zin ook, 

en vervolgde de profeet Elia. Ze beweren speciale werktuigen te zijn van God. (2 

Kon.9:33-37))  

  

Anderen menen dat het Izebelsyndroom voortkwam uit de sekte der Nicolaïeten, en 

dit kan. Zij is ook mogelijk het symbool van de Babelse kerk te Rome. Deze vrouw 

hitste haar man, koning Achab op, om de ware profeten te vervolgen, (2 Kon.9:7)  en hun 

samenkomsten en aanbidding te vernietigen en te verbieden. De Roomse kerk werkte 

samen met de koningen om de ware christenen heimelijk en onder sektarische dwang 

te vervolgen, denk aan de tijd van de middeleeuwen.   

 

Openbaring 17:4  En de vrouw was bekleed met 

purper en scharlaken, en versierd met goud, en 

kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand 

een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van 

onreinigheid harer hoererij.  
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De vrouw betekent hier een kerk. Ook “Roma” de afgod van Rome, als bescherming 

werd op deze wijze beschreven. Met welke de koningen der aarde gehoereerd 

hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer 

hoererij. Openb.17:2  (21) De gemeente in zijn geheel trad niet op.  

De Here zag het en gaf haar een tijd om zich te bekeren van haar geestelijke hoererij, 

welke betekende compromissen met wereldse politiek, en andere godsdiensten, zoals 

de Nicolaïeten.   

(22,23) Een drievoudig oordeel komt er indien Izebel zich niet bekeerde:   

Ten eerste een lichamelijke ziekte, ten tweede verdrukking voor genoemde 

christenen die zich door Izebel laten besmetten, met als gevolg tegenslagen en andere 

ongelukken. Wat het ziek zijn betreft, is dit een beeld van het heidense of Babelse 

christendom, welke doodziek is geworden door de Izebel afgoderij.   

Ten derde komt er dood aan haar kinderen, nakomelingen, pestilentiën de zwarte 

dood. De gemeenten zullen het begrijpen, dat God zelf in deze gemeente ingreep!   

  

(24)  De Here spreekt nu tot de zuivere kern van de gemeente: Ik leg U geen andere 

last op. Er waren er in de gemeente die de diepte des satans hadden leren kennen. 

Zwarte magie, enz. Dit zijn de paranormale praktijken die doorgedrongen waren in die 

gemeente. Inderdaad moeten wij vaststellen, dat er enorm veel occultisme is 

doorgedrongen in de Roomse kerk, bijzonder vanuit de kloosters en abdijen waardoor 

de mensen nu nog veel moeilijkheden en tegenslagen op hun nek halen en zelfs 

sterven door “de zonde van  

Izebel.”   

  

(25,29) Jezus roept op hou vast aan Mijn Woord. Wie zich aan de Bijbel houdt is 

overwinnaar. Vanuit deze gemeenteperiode van 7OO tot de reformatie in 1517 zal er 

ook een overblijfsel zijn, die zich zal hebben bekeerd en nu behoren tot Gods kinderen. 

De Morgenster is een symbool van Koninklijke heerschappij.  

HOOFDSTUK 3  
 

DE BRIEF AAN SARDES  

De eerste opmerking is dat die gemeente wel christelijke 

activiteiten koestert, maar het geestelijke leven is bijna 

verdwenen. Sardes komt van het Hebreeuws woord "sardis" 

wat overblijfsel of ontvluchten kan betekenen. (Afb.Sardis1834) 

Deze naam staat duidelijk in verband met het profetisch karakter 

van deze brief. In het Frans staat er voor "overblijfsel" "Ceux 

qui Echappent". Zij die ontsnappen aan de traditionele staatsgodsdienst. Het 

ontstaan van het Protestantisme?  
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Profetisch aspect.   

Een gedeelte van de Roomse kerk protesteert tegen de schandelijke gang van zaken 

o.a. Luther, Calvijn, Zwingli en anderen. Het gezag van de Bijbel werd compleet 

vervangen door het pauselijk of antichristelijk gezag! Hier werd het protestantisme 

geboren, omdat de christenen werden uitgebuit en geldoffers brachten onder dwang. 

De aflatenhandel, geldzuchtigheid.  

  

(1) De naam dat gij leeft, maar gij zijt dood  

Dit is de huidige toestand van de katholiek en de traditionele protestant, fusierijp. Zij 

beweren beiden nog “christelijk” te zijn, maar volgen al lang geen Bijbelse normen 

meer. Het zijn schijnchristenen zegt Jezus! Ze zijn geestelijk dood! Het Bijbelse gezag 

verdwijnt, kerkelijke wetten en tradities, beschermde staatskerken en organisaties 

komen in de plaats.    

Geloofsbelijdenis kwam er in plaats van een doop, na werkelijke bekering! Alles bleef 

bij woorden, dus geen bekering of werken uit geloof. Het was een veranderen van 

staatskerk met politieke invloed, en met een gelijkaardige kerkstructuur. Toch hoorden 

we van wederdopers, die veel tegenstand kregen.  

(2,4) Katholieken, Protestanten en Evangelischen zijn diep in slaap gevallen, ze 

hebben geen of weinig inzicht meer in het Bijbelse profetische gebeuren. Ook vandaag 

nog gelooft de paus niet in de wederkomst van Christus, en zij die het wel nog geloven 

bestempelt hij als sektarisch! (3) De opname zal voor hen komen als een dief in de 

nacht, helemaal onverwacht! Begrijpelijk wanneer men niet meer in de Bijbel gelooft.  

"ENKELE PERSONEN WONENDE TE SARDES" 

Een zeer klein aantal, een huisgemeente of Bijbelkring, werden behouden uit deze 

dode, officiële Sardes-kerk. Die enkelingen bleven waakzaam over Gods woord, en 

waren bekeerde mensen, Jezus kende ze! Ze droegen witte klederen, de bruiloft van 

de Heer verwachtende. In Sardes mocht men niet met vuile klederen de afgoden 

benaderen, dat was streng verboden. Ze wakkerden anderen aan om zich enkel aan 

de Bijbel te houden, en zich niet te laten ontmoedigen door de schijnchristenen en 

broodprofeten. Zij worden graag als sekte aanzien, daar ze niet door de staat zullen 

worden erkend of beschermd.  Zij behouden een Bijbelse houding ook tegenover het 

Joodse volk.  

(5,6) Wie overwint. Dit zijn geen superchristenen die al hun zonden hebben 

overwonnen, maar christenen die Gods Woord trouw zijn gebleven. Christenen die 

goede keuzes hebben gemaakt in hun leven: Bijbelstudie wekelijks volgen of de 

voetbalmatch op TV! God of voetbalgoden, wielergoden, enz. Ze hebben de afgoden 

uit hun leven verworpen. Alles wat hen kon afhouden van de liefde tot de Heer, hebben 

ze opgeofferd.   
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Ex 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.  Wie in de Bijbel 

blijft lezen en vertrouwen, zal in Christus overwinnen. De Heer zal zijn naam belijden! 

Het boek des levens. Hieronder begrijpen wij, allen die tot geloof zijn gekomen en 

trouw zijn gebleven, in hun rotsvast vertrouwen op de Heer. Een tip om vloek te 

voorkomen, doe toch alle afgoderij weg uit uw huis. Breng geen afgodsbeeldjes mee 

van op uw reis! 

DE BRIEF AAN DE GEMEENTE TE FILADELPHIA  

 

 

 

 

 

 

Te Philadelphia waren er vele heidense Romeinse erediensten. Er was daar een kleine 

christengemeente. Vele Joden kwamen er tot geloof, maar ook was er sterke 

tegenstand. Jezus heeft de sleutel, alle macht tot toetreding door wedergeboorte. De 

naam van deze gemeente betekent broederliefde. Deze gemeenteperiode vormt zich 

vermoedelijk tijdens het al bestaande katholiek en protestants geloof, islam en vele 

andere staatsgodsdiensten.   

 Het is een klein overblijfsel uit het oude Protestantisme dat opnieuw getuigt en 

trouw blijft aan de Bijbel zoals de enkelingen van Sardes, en brengen nog anderen 

tot het geloof.  Het is wellicht onze hedendaagse tijdsperiode waarin keuzes worden 

gemaakt tussen Jezus of een regerende grote wereldkerk, samenwerkende met vele 

allianties met vele bewegingen en organisaties.  

(7) Jezus openbaart zich als de "waarachtige". De dag komt dat wij zullen zeggen 

"waarachtig" de Heer is daar! Waarlijk Hij is gekomen, zoals beloofd. David had de 

sleutels van de stadspoorten van Jeruzalem. Jezus heeft ze van het nieuwe Jeruzalem  

EEN GEOPENDE DEUR.  De hemelpoort is een deur die nog een korte tijd openstaat, 

enkel binnengaan met een genadeticket, betalingsbewijs door Jezus bloed. Dus geen 

code of chip in de hand of arm, als bij de dieren en ongelovigen. Deze deur is slechts 

open voor mensen die de genade van God in Christus hebben aangenomen, en 

persoonlijk vergeving hebben ontvangen. De Bijbel is die enige deur! Hand.14:27 

Col.4:3  Joh 10:9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 

worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.  
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GIJ HEBT KLEINE KRACHT.  

In deze tijd wordt het altijd moeilijker om het evangelie bij de mensen te brengen.  Er 

is een kleine geestelijke kracht. Ware wonderen zijn er weinig vandaag, wel 

schijnwonderen en geldzuchtigheid.  Wij leven in een tijd van geloofsafval. Er komt 

straks een tijd waarin niemand het evangelie nog zal kunnen uitdragen, en dit voelen 

allen aan die getuigen. De Bijbel zal wellicht opnieuw worden verboden, want het is 

de waarheid.  

Een pestziekte kan alles verhinderen zoals de coronapest of geplande Coronaplaag. 

Jezus, let op het klein zijn, of van geen belang zijn in ongelovige mensenogen, en toch 

zag Hij Zacheus, die klein was, maar Jezus wilde zien! ( Luc. 19:3 )   

HET WOORD BEWAREN. (SOLA SCRIPTURA). (8)  

Een kleine minderheid van christenen uit deze periode, en nu ook in onze tijd, houden 

vast aan Gods Woord. Ook vandaag zijn er nog christenen die de hedendaagse 

theologische, verdichtsels en filosofieën, verwerpen. Ze verdraaien Gods Woorden 

niet. Ze voegen er niets aan toe of doen er niets van af. Sommige vertalers hebben 

Bijbels gedrukt met het achterwege laten van bijna 200 verzen!!! Bijbelvertalingen zijn 

van belang, wee hen die afwijken en het woord verdraaien zoals de duivel tegen Eva!   

Oude Bijbels zijn aan te raden  

18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan 

toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; 19  en indien iemand 

afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het 

geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.Openbar.22  

  

 De tijd komt dat de christenen van de Laodicea- gemeente zullen moeten erkennen, 

dat er ooit maar een soort van christenen waren, Bijbelgetrouwe, enkel zij die van 

Jezus getuigden en Hem verwachtende waren. Verlaat deze gemeente om 

behouden te worden. Deze gemeente is verwaterd van geloof naar religie. 

 

(9) DE SYNAGOGE DES SATANS.  

Het is een Joodse synagoge., met de Babylonische Talmoed en kinderoffers aan de 

Moloch! Anderen denken aan de R.K.K. Jezus, weet perfect wat er daar gebeurt. Deze 

Joden leerden de mensen uit hun Talmoed, welke een gewijzigde versie was van de 

Thora, de wet van Mozes. Zij veranderden eens de tien geboden naar de hen 

genoemde “zeven wetten van Noach”. En nog andere wetten. Het is vandaag 

opnieuw actueel, deze zeven wetten worden gevolgd door de NWO, (nieuwe wereld orde) 

een occulte politieke groep waaruit de antichrist zal opkomen.   
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Het zijn deze Joodse wetten, die men internationaal 

wil maken via de V.N., daarin staat de doodstraf 

door “onthoofding” voor alle ongehoorzame burgers!  

Deze nieuwe guillotines staan nu al klaar in U.S.A.   

  

Wie in Jezus geloofd als zoon van God of als de 

Messias zal in de grote verdrukking onthoofd 

worden!  De apostel  

Johannes kende al dit Farizeïsch “geloofsboek”, hun 

Talmoed, een vervalste Thora, waarin Jezus werd beschreven als een afgod. Nu valt 

beter te begrijpen dat de apostel het volgende schrijft:  

 
1Jo 4:3  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de 

antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.  

Het lijkt me eenvoudig aan te nemen, dat het in die synagoge over Joden gaat, want 

ze moeten, na hun bekering, vaststellen en toegeven, dat zij die Jezus volgen wel de 

waarheid volgen. Ik denk aan zeer vele Joden en heidenen die Jezus, na de opname 

hebben aangenomen als hun heiland, zullen onthoofd worden!  

  
Opb 20:4  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.  

  
(9b)    Zie, ik geef u uit de synagoge des satans, die zeggen, dat zij Joden zijn, en het niet zijn, 

maar liegen; zie, ik zal maken, dat zij zullen komen en aanbidden voor uwe voeten, en erkennen, 

dat ik u liefheb.  

Joden die de Farizeeën volgen, zeggen dat ze Joden zijn. Jezus, zegt dat ze liegen! 

Inderdaad, echte Joden volgen de Thora, de tien geboden, de profeten en de schriften. 

Het gaat over de hedendaagse Messiaanse Joden, die geloven in Jezus Christus, en 

zien dat er ook een volk uit de heidenen behouden zal zijn. Ze krijgen zware 

tegenstand in hun land.  

(10,13) DE GROTE BELOFTE  

 

De Here zal zijn gemeente bewaren voor de ure der verzoeking, de tijd van Gods 

oordelen die over deze ganse aarde zullen komen. Het woord “bewaren” “tyreoo”, 

Grieks, betekent in zijn context: behouden, bewaren, bewaken of waarnemen. Vergeet 

niet dat deze christenen verzegeld zijn met de H. Geest! (Efeze 1:13). Wie tot geloof 

komt zet nu symbolisch een stap in de ark, en deze zal niet bewaren voor een vloed 

van water, maar voor Gods oordeelsvuur! Let op: Hebr.10:25,27. 
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Ik kom spoedig kan beter ook vertaald worden als Ik kom "plots". Deze gemeente 

bewaarde het profetische woord. Deze gemeente weerspiegelt de tijd die voorafgaat 

aan de opname en ziet de tekenen die voorafgaan aan de zichtbare wederkomst van 

christus.   

In onze tijd zijn er christenen die een diep verlangen kennen naar de wederkomst van 

Jezus, en andere christenen die onverschillig zijn geworden als Esau, ze nemen het 

het profetische woord niet meer zo nauw. Ze misleiden zichzelf en laten zich verleiden 

door allerlei sluwe dwalingen, bij gebrek aan Bijbelkennis. Ze dragen al de kenmerken 

van de volgende afvallige gemeente, die Jezus zal uitspuwen!  

Wie overwint… Dit zijn zij die weerstand bieden en niet zullen toetreden tot het nieuwe 

Babel, de officiële oecumenische wereldkerk. Wie niet toetreedt, zal het moeilijk 

hebben, godsdienstvrijheid zal slechts nog schijn zijn.  Zuilen zijn belangrijk, want het 

zijn de sterke steunpilaren waar de tempel op rust. Deze zuilen zijn een tegenbeeld 

van behouden mensen, zoals wij vinden in 1 Kon.7:21, waar er twee zuilen werden 

genoemd met een naam namelijk Boaz en Yakhin. De opgenomen en opgestane 

christenen zullen een zeer belangrijke plaats hebben in het Nieuwe Jeruzalem. Wij 

zullen ook een nieuwe naam krijgen.  

BRIEF AAN LAODICEA 

(14) Laodicea komt uit de woorden "Laos" (volk) "Dice" (recht). Volksregering. 

Stemrecht. Het is duidelijk dat men hier in deze gemeente een wereldse democratie 

ziet geboren worden, met verkiezingen als in de politiek. Sommige  gemeenten 

houden verkiezingen van oudsten of diakens enz. op dezelfde organisatorische 

werkwijze. Het verkiezen van een paus is duidelijk een Laodicea- principe, 

antichristelijk. Een wereldraad van kerken is ook hier passend.  

Opperrabbijn Yona Metzger doet een voorstel aan 

de paus bij zijn bezoek in mei 2009. Zijn voorstel 

is: Een orgaan op te richten naar het beeld van de 

V.N. Doch voor alle grote kerkleiders. Dit om 

godsdienst conflicten listig en duivels sluw te 

vermijden.   

 

Laodicea was zeer welvarend en groot geworden 

door de bankiers, adel, en sterke, kooplieden.  

(Later multinationals) De stad was zeer rijk en goed gekend. Toch werd ze van de 

kaart geveegd door een aardbeving, maar later heropgebouwd. Het zijn precies 

vandaag de wereldhandelaars, multinationals, die onze wereld zwaar beïnvloeden, en 

tenslotte een Babelse eenheid zullen opbouwen, met andere woorden de rode loper 

zullen uitrollen voor de komende antichrist, wellicht met veel medewerking! Later zal 

de antichrist zijn eigen kerk bevelen, naar de wijze van keizer Constantijn, om zich als 

god te laten aanbidden. 
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De christenen van Laodicea zijn die christenen die nog steeds geloven dat ieder zalig 

is in zijn eigen geloof. Jezus, stelt zich hiervoor als de “Amen”, de oorspronkelijke 

betekenis van dit woord betekent "vast en zeker".  

 (15,17) Velen zeggen soms christen te zijn doch zijn naar hun daden te zien, zijn ze 

het helemaal niet! Jarenlange pedofilie en dergelijke in de Roomse Kerk kon niet in de 

doofpot blijven! Ze gelijken op dolik. Een kenmerk van zulke christenen is dat ze geen 

Bijbelse christenplichten meer aannemen, het Woord heeft geen enkele invloed meer 

op hun denken en leven. Let op de organisaties en allianties die zich aansluiten bij het 

Vaticaan omwille van allerlei voordelen.   

Noch koud noch heet. Het water dat door een rivier aankwam in Laodicea was lauw, 

wie zijn dorst wilde laven, spuwde dat water terug uit! Er waren warmwaterbronnen bij 

Laodicea, en te veel mineralen. Het water was niet te drinken door de bitterheid, ook 

niet bij dorst. De mensen walgden van die dwangmatige doctrine welke er eeuwenlang 

traditioneel bleef.   

Op dezelfde wijze spuwt Jezus deze gemeente uit, met andere woorden deze 

gemeente zal niet worden opgenomen, doch zal worden achtergelaten! Deze 

gemeente of “kerk” zegt dat ze rijk is, doch ze bedoelt duidelijk een wereldse rijkdom, 

jammer dat ze de geestelijke rijkdom van Christus niet bezit!   

Paulus schreef een brief naar Laodicea met de vermaning absoluut geen ceremonie 

en wereldse praktijken toe te laten. Deze brief is verloren of achterwege gelaten omdat 

het schandelijk was voor het Babels christendom. (Cfr.Col.)  Het kleine briefje werd 

ontdekt, daarin staat een waarschuwing van Paulus, om zich niet te “bezoedelen door 

het najagen van winst.” Hierin vinden wij duidelijk de kenmerken van de katholieke 

kerk, welke verblind werd door haar politieke wereldmacht en rijkdom, doch ze gelooft 

de waarheid van de Bijbel niet, en wil het gezag van de Bijbel niet langer aanvaarden.  

In 1999 noemde paus Johannes II de eerste protestantse Bijbelsverspreiding in 

Brazilië  Rio de Janeiro “een pest” ! Daarna zond hij vele missionarissen! (Cfr.Drs. C.Blenk, 

Predikant Delft  blz.231)   

(18-19) Jezus raad aan goud van Hem te kopen, niet op de beurs, zoals dit in de wereld 

gebeurde. Het goud is Gods Woord, Gods raad, Gods geboden, de Bijbel!!!   

  

Psalmen 119:162 Ik verblijd mij over uw word 

als iemand die rijke buit vindt.  

  

 

Koopt witte klederen, klederen die gewassen zijn in het bloed van het Lam. Witte 

klederen werden gedragen door de priesters in de tempel. 18  Komt toch en laat ons 

tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden 

als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.  

Jesaja 1   
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De witte klederen stonden dus symbool voor de reiniging van de zonden en 

gerechtigheid.  Doopkleren zijn wit, en staan symbolisch, voor iemand die vergeving 

van zonden heeft ontvangen, en koninklijk priester is geworden. Laodicea was een 

textielstad met veel moderne mode. Ze droegen nog hun zwarte zonde klederen. 

Laodicea was bekend voor hun productie van fijne zwarte wol!  Wij bedenken de 

zwarte priesterkledij van vroeger. Zwart het kleur van de dood. (Ps.35:14) Klederen 

spreken over een bepaalde status, gezindheid en het gedrag van de mens.  

 

Koopt oogzalf.  Laodicea was ook zeer goed gekend voor de goede oogzalven. De 

olie of de zalf die men ook vandaag nodig heeft, is de H. Geest om de Bijbel te kunnen 

begrijpen en uit te leggen. Deze gemeente had geen geestelijke of Bijbels christelijke 

doctrine!  

Alle andere godsdiensten, katholieken inbegrepen 

hebben geen waar profetisch inzicht, daarom zal ook voor 

hen Christus komen als een dief in de nacht, onverwacht. 

Toch heeft de Here die kerk lief. Hij zal ze nog tuchtigen 

en oproepen zich te bekeren.   

20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar 

mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 

binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.  

Dit vers leert ons heel duidelijk, dat Christus aan de kerkdeur staat. Men luistert niet 

meer naar Hem, en aanvaard Hem niet als Verlosser en Heer! Zijn woorden werden 

in een bepaalde tijd streng verboden, met brandstapels voor overtreders! De Bijbel 

werd verboden lectuur! Toch blijft Jezus aankloppen en oproepen om te luisteren naar 

Zijn “stem”, de Bijbel! De Here klopt aan de deur van ieders hart, afzonderlijk, hier 

begrijpen we dat ook vandaag Jezus ieder mens individueel benadert door ons 

getuigen. Jezus, belooft een onbeschrijfelijke vreugde voor mensen die openstaan 

voor het evangelie.   

Hij nodigt uit tot een bruiloftsfeest. Al vele mensen zijn tot geloof gekomen door in te 

gaan op Zijn woorden. Toen Jezus water veranderde in wijn, had dit ook een 

profetische betekenis. Een menselijk aards leven zonder Jezus is als water, reukloos 

en smaakloos hopeloos!  Hij kan het leven van een mens veranderen in wijn, een 

nieuw leven, om later het grote bruiloftsfeest te vieren.    

25  Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 26  Want zo dikwijls 

gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 27 Wie dus 

op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het 

lichaam en bloed des Heren.28  Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke 

uit de beker.29  Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn  

 Daarom verlangde de Heer naar de cedermaaltijd, om Zijn discipelen dit hemelse 

feest te verkondigen:   

 

 

https://biblespace.org/


 

Bijbelverklaring   https://biblespace.org                                                             Vg.  RONNY GAYTANT  Pagina 22  

  

Mt 26:29  Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok 

drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.  

Wie overwint……Zij die zich zullen bekeren of veranderen van gedachten en zich 

terug naar de woorden van Jezus Christus richten.  Jezus belooft een koningsleven 

aan allen die Hem zullen volgen! Wat een bijzondere belofte!   

 

HOOFDSTUK 4  
 

DAARNA ZAG IK…DE HEMEL!  

(1) De genadetijd is nu voorbij! Vanaf hier lezen wij niets meer over de opgenomen 

“ekklesia” van Jezus Christus, maar wel over Gods volk Israël en haar vijandige 

buurlanden. (Ps.83) Er was een deur geopend in de hemel. De apostel Johannes 

mocht de toekomende gebeurtenissen horen, zien en opschrijven. Een echte 

openbaring van Gods plannen voor de eindtijd en de benauwdheid, verdrukking van 

Jacob. Wij lezen over verschillende geopende deuren in dit boek. De volgende 

geopende deur was niet in de hemel.  Een andere deur die geopend wordt is deze van 

een afgrondsput waar demonen worden vrijgelaten (9:2) Verder zien wij ook nog Gods 

tempel die in de hemel opengaat (11:19) Hier is Gods verbond met Israël zichtbaar.   

Ook de tempel van het getuigenis gaat open, na de zeven oordeelsschalen. (15:5) 

Tenslotte gaat de ganse hemel open en Jezus trekt rechtvaardig ten strijde! (19:11)  

Klim hierheen op. Johannes wordt nu, op dit tijdstip, zelf opgenomen in de hemel, 

een bemoedigend tegenbeeld van de opname van alle wedergeboren Bijbelgetrouwe 

christenen. Vele uitleggers nemen deze tekst, om erop te wijzen dat de opname wel 

degelijk voor de wereldwijde grote verdrukking zal plaatsvinden, trouwens dit is ook de 

mening van de schrijver van dit boek. 

WAT NA DEZEN GESCHIEDEN MOET.   
 

Nu dient Johannes alles op te schrijven wat er moet gebeuren tijdens al deze dagen 

van de grote verdrukking of de ure der verzoeking die over de ganse oordeelsrijpe 

wereld komen zal. Dit alles staat beschreven vanaf hoofdstuk 4 tot 19 Deze dingen 

moeten aan alle mensen worden uitgelegd, die van goede wil zijn. Dit opdat ze 

zouden nadenken, stilstaan, en veranderen van een goddeloos en onwetend leven, 

maar bijzonder dat ze de weg vinden door te geloven en te denken zoals Jezus leerde. 

Hij wil ieders vriend worden zonder uitzondering.  
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 (2,4) Het allereerste wat de apostel ziet in zijn visioen is Iemand die zit op zijn troon. 

(Ezech.1:26). Hij die op de troon zit heeft een sterke uitstraling van de Jaspis steen, 

welke onze redding symboliseert en de sardis, welke spreekt over bloed! 

Een nieuwe eigenaardige hemelse (regen)boog, (AKJV) welke groenachtig was, de 

smaragd gelijk.  Een boog die wel gelijkt op de regenboog, maar volledig rond is. 

Zovele mensen hebben een beeld van de hemel willen vormen en schilderen. De 

aardse regenboog op aarde sprak van een verbond van God met de aarde, dat er nooit 

geen zondvloed meer komt! De boog in de hemel rond de troon, is compleet rond, en 

symboliseert Gods oneindigheid, of eeuwigheid. 

  

WIE ZIJN DIE OUDSTEN?  

Ze zijn gekroond met gouden Koninklijke kronen. Witte klederen, deze dingen spreken 

van gewassen klederen in het bloed van het Lam, heiliging. Oudsten waren 

vertegenwoordigers van het volk. In het O.T. (1 Kron.24) Er was er een indeling voor de 

dienst van God en dit gebeurde door 24 priesters. Meestal denkt men verkeerdelijk 

aan 12 aartsvaders van het O.T. en de 12 apostelen van het Nieuwe Testament als 

de vertegenwoordigers van Gods volk. Zag Johannes dan plots zichzelf? Het is niet 

duidelijk wie hier die “ouderlingen” of gemeenteleiders zijn. Het blijft onduidelijk.   

Gods troon komt zeer ontzagwekkend over! Bliksems en donderslagen, en stemmen, 

kunnen hier dienen als waarschuwingen voor Gods komende oordelen. Hier kreeg 

het volk ontzag, en leerde de vreze des Heren, voor God en voor Samuel!  

(1 Sam.12:15-19) Het toont de krachtige werking van God vanuit de hemel tot in het 

heelal. Het is het hemelse zenuwcentrum van alle gezag en alles wat bestaat! De 

zeven fakkels zijn al besproken. (1 Sam.7:10) Hier is de donder opnieuw een machtig 

wapen in Gods handen is, en dat Israël een overwinning behaalde. Het was 

uitgaande van Gods troon, daar waar Samuel was doorgedrongen met zijn gebeden! 

Het volk bekeerde zich opnieuw.   

Zac 14:3  Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij 

vroeger streed, ten dage van de krijg;  

 (6) Een glazen zee, kristal gelijk. Wij nemen Jes.57:20   

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, 

en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben 

geen vrede.   

Dit laat verstaan hoe God spreekt over de zee. Hij spreekt erover als over de volkeren. 

De goddelozen worden vergeleken met een "zee" die zeer onrustig is en vuil door het 

opzwepen en opjagen van de wind. Vandaag zien we een woelige zondige 

volkerenzee, oorlogszuchtig, zeer onveilig, als een stormende en moordende zee. 

Oorlog en terrorisme dreigen meer en meer.  
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Psalm 86:14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op, een bende van 

geweldenaars staat mij naar het leven, zij stellen U niet voor hun ogen.  

  

Criminaliteit en ongerechtigheid is niet meer tegen te houden! Een wereldwijd zondig 

leven en denken als in de dagen van Noach. Men spreekt van kristalhelderheid, wat 

hier doet denken dat alles rond de troon van God transparant is, en daar is niets 

verborgen!  Doorzichtigheid spreekt van eerlijkheid, een zee van behouden gelovigen. 

Hier is dus sprake van vele mensen zonder zonde, kristalhelder, alle vuil is weg!  

 

VIER DIEREN, WEZENS OF ENGELEN?  

 (6,8) Het zijn in feite levende wezens die door enkelen gezien zijn. Deze vier 

wezens, staan niet in verband de vier grote dieren uit het boek Daniël, welke 

koningen of koninkrijken verbeelden.  Welke wezens? Een leeuw, een stier, een 

gedaante met menselijke vorm, en een paard of arend met vleugelen.  

De profeet Ezechiël zag deze in hoofdstuk 1 en komt tot het besluit in hoofdstuk 

10:20 dat het in feite een speciale soort van cherubs zijn.  

20 Dit was hetzelfde wezen, dat ik gezien had onder de God van Israëls aan de 

rivier de Kebar, en ik begreep, dat het cherubs waren. (Ezech.10:20)  

  

De dieren waren volledig bedekt met ogen, 

vooraan en achteraan. Men kan denken aan 

totale registratie en observatie over hemel 

en aarde. Een bepaalde groep Joden 

hebben een “Merkabah”-leer of traditie, 

waarbij er sprake is van engelen als de 

“veelogigen”. Merkabah is ook een hemelse 

of goddelijke “strijdwagen” met vier cherubs. 

Het  Hebreeuwse “galgal” betekent wielen 

of pupil van het oog, te vinden in Ezechiël.  

(Cfr.Ezechiël 1 en 10).   
  
4   Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote “wolk”, en een vuur 

daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf 

van Hasmal, uit het midden des vuurs.5  En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier 

dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;6  En elkeen had vier 

aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.(Ezechiël 1) (SVV)   

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. 

(NBG)  

  

Deze beschrijving doet velen vandaag sterk denken aan een UFO soort, lijkend een 

groot zwevend “wiel” in de lucht. Later zien wij dat deze engelen, Cherubs oordelen 

en opdrachten laten uitvoeren.  
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2 Kon. 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige 

wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia 

in een storm ten hemel.  

  

DE SYMBOLIEK VAN DEZE VIER CHERUBS!  

(7,11) De eerste was als een leeuw. Een leeuw symboliseert kracht. Het evangelie is 

een kracht  ( 1 Cor.1 :18,24 // 1 Cor.4:20) Wij denken aan: de Leeuw van Juda en verwijzen 

daarbij naar Koning Jezus. Een stier, was het offerdier dat verwijst naar het offer van 

Jezus. (Exod.29:36) De derde cherub met een gelijkend mensengelaat spreekt over 

menselijkheid. Het laatste als een vliegende arend, een agressieve adelaar, snel alles 

beoordelend vanuit de hemel. Cherubs kwamen voor in Eden en traden daar op, in de 

tabernakel, bij de ark des verbonds enz.  

  
11 Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er 

een opneemt en draagt op zijn vlerken, D e u t . 3 2    

De arend leert zelf zijn jongen vliegen en leert hen te vertrouwen, zoals als God ons 

leert stappen te zetten in geloof. Dit toont hier dat Jezus optreedt als leraar. Deze 

beschreven engelachtige wezens hadden overal ogen.   

Dit toont ons dat God ook alles onder controle heeft. (2Kron.16:9).  Wanneer deze, ons 

niet gekende engelen, de eer en de dankzegging zullen brengen aan God, dan zullen 

de vierentwintig oudsten hun kronen nederig afwerpen!  

Dit wil zeggen dat de vierentwintig oudsten, als vertegenwoordigers van zijn volk zich 

niet waardig vinden eer of macht te ontvangen. Inderdaad ze hebben het toch 

ontvangen van God. Ook wij zijn niet waardig, het is en blijft, genade, dankzij het offer 

van Jezus dat wij gered zijn. God alleen de eer. Zie Psalm 115:1 en 2 Cor.3:5.   

1 Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw 

trouw. 2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? 3 Onze God is in 

de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als 

ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,  

Vandaar wanneer christenen optreden, moet er geen applaus als eer komen, omdat 

alles toch uit God is en Hem alleen de eer toekomt.  

(11) De grote reden hiervoor is dat alleen God de eer en de macht en de heerlijkheid 

waardig is te ontvangen: Hij is de grote Schepper van alles wat is! Wij mogen nooit de 

eer tot ons trekken, in wat wij mogen doen voor de Here. We kunnen wel iemand bij 

de Here brengen, als God ons daarvoor genadig is!  
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HOOFDSTUK 5 
 

Lam Wij zien de verzegelde boekrol in Gods handen. (1) Het is de eigendomstitel van 

de aarde in de handen van God! De satan heeft alles in het werk gesteld om alles te 

vernietigen vanaf de zondeval. De verzegeling toont verborgen geheimen aan die in 

de boekrol staan. Gods kennis is soms geheim, staan in een boek, zoals wij lezen in 

Psalm 139:16!  Zij zullen nu langzaam geopenbaard worden. De profeet Daniel (12:4) 

wijst erop dat ook zijn boek verzegeld was tot de eindtijd.   

 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; 

velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Vandaag leven wij 

zonder enige twijfel in de eindtijd. Johannes hoorde over de strikt geheime plannen en 

decreten van God, die Hij zou openbaren. Hier volgt de apostel Johannes de 

openingsceremonie van een zevenvoudig verzegelde boekrol te zien in Gods handen. 

(2) De stem van deze engel was krachtig, de ganse schepping kon het horen, ook de 

doden.  De vraag van die sterke engel gaat hier over:  

" Wie is waardig?" 
het verzegelde boek met Gods oordeelsplannen te openen? Het gaat niet over wie 

"wil" of "kan" openen.   

Wie heeft het verdient, en krijgt de bevoegdheid het boek te mogen openen en de 

zegels te verbreken? Zegels werden tijdens het Romeinse Rijk gebruikt, omdat het 

geschrevene niet mocht gelezen worden door onbevoegde personen. Deze 

verzegeling gebeurde onder de ogen van zeven getuigen. Enkel Jezus is hiervoor 

bevoegd! Daar is geen sprake van een gestorven president of een koning, een engel, 

of een paus die waardig zou zijn.  Er moest iemand zijn die de zeven zegels van Gods 

oordelen mocht openbaren en uitvoeren, om te tonen dat God Zijn eigendomsrecht op 

de wereld zal opeisen, welke vanaf de zondeval, tijdelijk in de handen van satan lag! 

Wereldse eer en waardigheid is hier helemaal niet meer van tel. Waardigheid heeft te 

maken met God toe te behoren of niet.   

WIENS EIGENDOM ZIJN WIJ?  

Wanneer iemand tot geloof komt ontstaat er een geestelijke strijd want hier wordt er 

iemand die in de macht van de satan was, door de zondeval, verlost door geloof in 

Jezus offer en Gods genade. Zo is iemand eigendom geworden van Christus.  Hij is 

verzegeld met Gods eigen zegel!    

Efeziërs 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid,  het evangelie uwer 

behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de 

Heilige Geest der belofte,  

Efeziërs 4:30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt 

tegen de dag der verlossing.  
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Wanneer iemand het evangelie verwerpt komt er spontaan een bewuste droefheid in 

het hart van de verzegelde kristen, want die begrijpt heel goed, de zware gevolgen 

voor die mens, nu en in het hiernamaals, een tweede dood. Wie tot geloof komt is 

veranderd van eigenaar! Wij zijn geen eigendom meer van de staat! Hij behoort nu toe 

aan God, hij is een aangenomen kind geworden. Hij heeft zijn plaats in de hemel 

gekregen. God is nu zijn vader, vroeger had hij als onbekeerd mens, de duivel tot 

vader.   

Joh. 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar 

en de vader der leugen.  

De ongelovige of religieuze kerkganger, krijgt later of in de eerstkomende jaren een 

verplicht merkteken, een chip als uw hond! Een inplanting waarschijnlijk via een injectie 

welke later zal worden verplicht onder het komende antichristelijk regime.  

KON NIEMAND DIE VERZEGELDE BOEKROL OPENEN?  

 

(3,5) Dit klinkt in een eerste opzicht een dramatisch probleem! De wereld zou in de 

macht van de satan blijven. Deze wereld zou een verloren wereld blijven zoals wij deze 

tot hiertoe hebben gekend, met oorlogen, onrechtvaardigheid enz. De dood en de 

Mammon zouden blijven zegevieren. Wie zou de wereldse leiders kunnen veroordelen 

voor al de ongerechtigheid?   

Het wenen van de apostel wijst erop dat hij, in een eerste opzicht zeer diep is bedroefd 

en teleurgesteld, en dat zijn geloof in de Here Jezus toch geen levende hoop en 

overwinning zou blijken te zijn. Jezus overwon de dood, en zal de wereld verlossen.De 

satan, zijn knechten, en de goddelozen zouden dan de strijd hebben gewonnen. Maar, 

een van de oudsten troostte en profeteerde tot de toekijkende apostel met de volgende 

woorden:  

"DE LEEUW VAN JUDA" HEEFT OVERWONNEN: J E Z U S   CHRISTUS! 

 (6,7) Ieder mens die Jezus niet centraal stelt in zijn leven, zal wenen als Esau en hij 

wordt, radeloos, moedeloos en hopeloos! Vandaar dat zelfmoorden toenemen, en 

psychiatriezalen blijven vol lopen! Goddeloze preventie faalt. Zulke mensen moeten 

horen en weten dat Jezus Christus de grote overwinnaar is.  

Ze moeten Hem nu verwachten als de komende leeuw van Juda , een sterke God, en 

weten dat er in de wereld geen enkele andere oplossing is. Hij heeft een sterke hand 

om mensen uit de diepe put te halen, grijp dus Gods woord, de Bijbel, de enige 

waarheid, de enige doeltreffende preventie! Het brengt mensen in contact met God.  
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WIE JEZUS VERWERPT, VERWERPT ZICHZELF. 

Johannes ziet Hem met zeven horens, horens spreken in de Bijbel over macht, een 

volmaakte macht om wereldwijd te regeren. Met zeven ogen. Ogen een beeld voor 

perfecte wijsheid en controle. Jezus, ziet alle mensen op aarde, ook die Hem zoeken, 

Hij heeft ook een oog voor de grootste misdadiger die zoekt om vergeving te vinden. 

Zeven horens, horens zijn een symbool voor macht. Zeven voor volheid.  

JEZUS UW VERLOSSER?  

Wij vinden in dat woord, het woord losser, Goël. In het boek Leviticus is er sprake 

over een losser. Daar staat aan welke voorwaarden een "losser" diende te voldoen 

om in overeenstemming te zijn met de wet. Lossen betekent vrijkopen of loskopen. 

Men kon ook bijvoorbeeld een eerstgeborene loskopen, om geen tempeldienst te 

moeten uitoefenen. Zo leerde men dat men zich kon loskopen. Zo kocht Jezus ieder 

mens volledig vrij van de wet, om behouden te kunnen worden. Gods nieuw verbond 

van genade. Hij vraagt nu slechts te leven uit geloof, en vertrouwen op Hem.   

Voorwaarden om te kunnen “lossen”: 

Hij moest een bloedverwant zijn..... Jezus werd mens. 

Zelf geen schulden hebben......Jezus had geen zonde. 

De prijs kunnen betalen......Jezus gaf zijn eigen leven. 

Moest het vrijwillig doen... Jezus deed het vrijwillig. 

(8-14) De cherubs en de oudsten zag de apostel, elk met een harp (Eng.vert.) of citer 

en gouden schalen. Hier zag hij een hemelse ceremonie, een aanbidding door al de 

aanwezigen. Wanneer Jezus de boekrol neemt, dan geeft men Hem ook het 

reukwerk, dit zijn de gebeden. Reukwerk is aangenaam! (Spr.27:9) 

Deze gebeden van de christenen worden aangeboden op gouden schalen, als in de 

tempel, dit is iets dat wijst op de bijzondere grote waarde van onze gebeden. Dit is iets 

wat ook bemoedigend is voor de hedendaagse biddende christen, in samenkomsten, 

thuis, onderweg, en in alle omstandigheden! Wij hebben geen kathedralen, of 

Romeinse tempels nodig om te bidden! In de gebeden komen dan ook veel vragen 

naar voor, die wij kunnen samenbundelen als vragen naar GERECHTIGHEID, 

VERLOSSING, BEKERING VAN IEMAND, GENEZING, HET VINDEN VAN GODS WIL, VERGEVING!   

Daarna kwam er ook een nieuw lied. Muziek kan ons verheugend, in de oren klinken, 

en brengt ons soms tot rust. Dit zal een hemelse, voor ons totaal nieuwe muziek zijn. 

Wat zingen zij? In vers 10, Dat wij, zullen heersen als koningen op aarde, hen die voor 

God losgekocht zijn met het bloed van het Lam. Hier moeten wij de gerechtigheid 

leren, hier worden wij voorbereid, lees geheiligd! (Openbar.22:11)   
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Jezus was waardig: te ontvangen alle macht, (Matth.28:18/19)   

18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de 

hemel en op de aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 

doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen 

onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  

5: 12  zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht 

en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.  

IN DE CEREMONIE WERD GEZONGEN OVER WAT JEZUS ZAL ONTVANGEN!  

 

de rijkdom (2 Cor.8:9) 9 Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij 

om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.   

Dit is geen rijk worden op aarde, zoals vandaag valse leraren verkondigen, geen 

welvaartsevangelie!  

de wijsheid  (1Cor.1:30) 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons 

van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing Enkel door 

Jezus!  

de sterkte  (Ps.24:8) en de eer .8 Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en 

geweldig, de Here, geweldig in de strijd. 9 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en 

verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga.  

Door de strijd van Jezus zal een overblijfsel van Israël worden behouden.  

de heerlijkheid  (Joh.1:14)14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 

gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig 

geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Hij toonde zijn heerlijkheid aan 

enkele apostelen!  

de lof   (Ps.1O3:1-3).1 Van David. Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn 

heilige naam; 2 Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn . . .   

  

De ganse schepping zal Hem loven! Wat een nieuwe wereld zal dat zijn!  

  

HOOFDSTUK 6  
 

DE OORDEELSTIJD BEGINT, de weeën! 

 

Met dit hoofdstuk begint de komende oordeelstijd, deze aarde wordt rijp voor de 

beschreven oordelen, door haar hemeltergende ongerechtigheid. Gods geduld kent 

wel een einde. De oordelen zullen bestaan uit catastrofale natuurrampen, nucleaire 

oorlogen of rampen, hongersnoden, ziekten, epidemieën als Corona en allerlei 

rampen van nooit geziene omvang. Dit is geen doemdenken zoals sommigen zich 

snel van deze dingen afdoen, doch wanneer deze dingen komen, zal men gaan 

overdenken.   
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De oude apostel Johannes beschrijft deze wereldrampen met veel vergelijkende 

beeldspraken, want van moderne wapens had hij logischerwijze geen inzicht, 

daarom maakte hij gebruik van veel vergelijkingen.  

DE ZEGELS 

(1,2) Johannes ziet Jezus het eerste zegel breken, en hoort als een donderslag, “Kom 

en zie” (KJV)   

 

 

 

 

 

 

Hij ziet een wit paard. Overwinnende generaals van het Romeinse leger trokken 

de stad Rome altijd binnen op een prachtig wit paard. De ruiter hier werd een kroon, 

of grote wereldmacht gegeven. Hij had een boog, een sterke militaire macht? Paard 

en boog stonden symbool voor het Perzische leger. Het paard staat symbool voor 

een leger. Een antichrist uit deze hoek? Is het de boog welke God uit zijn hand zal 

slaan in Ezechiël 39:2?  

 

Het is een nog onbekende wereldheerser, een globalist, die listig de wereld aan het 

overwinnen is. De toekomstige leider van de V.N. of een religieuze wereldmacht, of 

EU? (Dan.8:23-25) Hij bootst Christus na, als komende leider of Messias van de 

wereld.   De wereld laat zich verleiden door deze demonische man, de Bijbel noemt 

hem de antichrist, een soort valse vredestichter met een godslasterende grote 

mond. Het zijn satanische verleidingen en inspiratie die hem naar de top zullen 

brengen.   

Laten wij even stilstaan bij de boog welke hij heeft. Het Griekse woord voor boog is 

“toxo” Dit is een stof met het algemene karakter als een toxoïde, die echter niet is 

voortgekomen door ouderdom. Het is in het begin in de cultuurbouillon aanwezig. De 

Post-difteritische verlamming verwijst naar de werking van dergelijke lichamen.  

(Bron: The century Dictionary.) Ook toxius. Deze boog is bedrieglijk, komt nog voor in de 

Bijbel Hos.7:16. Jer.9:3 Ps.78:57. Toxo, vergif. Ontstaan door een onzichtbare hand. 

(Dachsel verkl.) Dit doet nadenken over de experimentele vaccinbehandelingen tegen 

Corona Dit openbaar maken kan slechts gebeuren na de "opname" of de wegrukking 

van de Bijbelgetrouwe christenen hier op aarde.  Het is best mogelijk dat de antichrist 

incognito nu al in de bestaande politieke, economische of kapitalistische wereld leeft 

of krijgen wij een schijnopstanding van iemand? Jezus heeft gewaarschuwd voor dit 

soort van verleidingen, zalig zij die horen en geloven. De donderslag wijst erop dat die 

Hij gebruikt, zoals vroeger en zoals Hij wil. De donder kan een spreken zijn van God! 

(Ex.19:19) 
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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. 
Openbaring 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 TWEEDE ZEGEL 

 

(3) Jeruzalem? (Zach.12) Wij lezen dat de ruiter een groot zwaard krijgt, een andere 

vertaling spreekt van een zeer sterk wapen! Groot leger? De gekende nucleaire 

wapens zijn verschrikkelijk, dit kan mensen slachten in grote hoeveelheden. God 

zegt dat men deze kernwapens zal gebruiken over de ganser aarde! Welke een 

dwaas zal God tegenspreken. (Matth.24:22) De profeet Jeremia spreekt ook van dat 

zwaard. (Jer.25:29)  

 
Een teken van de tijd. 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u 

niet nodig dat u geschreven wordt. 2 Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer 

komt als een dief in de nacht. 3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan 

zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, 

en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die 

dag u als een dief zou overvallen; 5 want u bent allen zonen van het licht en zonen van de 

dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. 1 T h e s s . 5  

Zal Poetin degelijke wapens gebruiken, ja indien men hem zal dwingen of aanvallen. 

Wij denken sterk aan de nog komende oorlog van Gog uit Magog met alle gevolgen!  

Ezechiël 38) Het rode leger van Rusland, Iran, Turkije, en…  

(5,6) EEN DERDE ZEGEL, EEN ZWART PAARD!  

Na de apocalyptische oorlogvoering, is het best te begrijpen dat de natuur een 

onverteerbare slag zal hebben ondergaan. Wereldwijd zullen mensen sterven van de 

honger, de voedingswaren zullen peperduur worden, een ongekende inflatie, de 

wereldeconomie ligt dan te zieltogen, de vroeger gekende welvaart zal nog een droom 

of een herinnering zijn. Het graan zal nucleair besmet zijn, ook de rijken zullen 

hongerlijden en omkomen! Tarwe en gerst, vlees zullen onbetaalbaar zijn.   

Wij kunnen aannemen dat een brood volgens Engelse vertaling een dagloon zal 

kosten. Misschien wel nog meer. Olie en de wijn worden niet beschadigd. Dit is het 

symbolisch beeld van al de luxeproducten. U kunt het zich voorstellen TV kijken, met 

verdriet door overledenen, honger en dorst lijden, mooie moderne lege frigo's, lege 

diepvriezers, geplunderde warenhuizen en toch internet om al het leed te delen! 

Stilstaande elektrische auto’s. Kassen vol prachtige klederen die allemaal veel te groot 

zullen worden. Moderne toonbanken zonder vlees. Slechts de schatrijke mensen 

zullen deze toestand een korte tijd nog moeilijk kunnen verdragen.  
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(7,8) HET VIERDE ZEGEL IS EEN GRIJS, VAALGROEN PAARD.  

 

Het vierde dier, is ook een cherub die de start geeft. Dit krachtige oordeel brengt de 

massale dood, velen sterven door de gevolgen van de nucleaire oorlogen, 

natuurrampen, honger, pestziekten, zwarte dood. Een nucleaire oorlog tussen 

Amerika en Rusland zou al vijf miljard mensen doden. 

De Australische fisicus Dr.Helen Caldicott, verklaart dat elke reactor in 

Fukushima 250 kg plutonium bevatte. Wanneer men één miljoenste van één gram 

inademt krijg je kanker! Ze spreekt hier over komende epidemieën van kanker!  

Radioactieve elementen kun je niet proeven, niet ruiken, en niet zien. Zelfs de wilde 

dieren vluchten en zoeken om te overleven, brengen mensen om het leven, door 

rampen en klimaatwijziging.   

Dit oordeel is een gevolg van niet te willen geloven in de Bijbel. Men zou denken 

dat de Apocalyps al is begonnen! Israël luisterde destijds ook niet naar hun koning 

Messias Jezus. Hun miserie en angsten duren nog steeds, als voorbeeld 

opgeschreven voor ons! Toch zal er een overblijfsel zijn, die wel geloven in Jezus 

en met Hem zullen regeren duizend jaar  

HET VIJFDE ZEGEL.  (9,11)  

Dit zegel toont nu toekomstige gebeurtenissen op aarde. Omgebrachte Bijbelgetrouwe 

christenen uit de geschiedenis en de grote verdrukking bidden in de hemel om wraak! 

Gestorven christenen bidden om de wraak van God. Inderdaad voelen wij duidelijk aan 

dat Bijbelgetrouwe christenen, vreemdelingen op aarde zijn, en niet meer passen in 

deze groeiende Antichristelijke wereld met zijn komende nieuw Babel.  De 

godsdienstvrijheid van Bijbelgetrouwe christenen zal beperkt worden door agressieve 

politiek en de oecumenische staatskerk. Discriminatiewetten zullen de Bijbelse 

christelijke leer proberen te ondermijnen, tevergeefs! De recente onthoofdingen in Irak, 

Iran doen denken aan de toekomst! Ook het Vaticaan onthoofde in de geschiedenis 

ware christenen! Doch de komst van Jezus staat voor de deur!   

Deze martelaren zijn mensen die tot Bijbels geloof kwamen eertijds, en in de grote 

verdrukking. De genadetijd is dan voorbij. Deze mensen krijgen een wit gewaad als 

een prachtig teken van rechtvaardiging. God heeft geduld, en Hij vraagt ook aan hen 

nog een korte tijd geduld te hebben. Ditzelfde geduld moeten Gods aangenomen 

kinderen nu nog leren, want het kwaad dat men de christenen nu doet, zal zeker 

bestraft worden. Geduldig wachten en niet twijfelen aan de opname, opstanding. Dit 

alles loop parallel met wat staat in Mattheus 24. 
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HET ZESDE ZEGEL 

(12,17) Een vierde engel blies de bazuin. Een wereldwijde onvoorstelbare 
wereldbeving, vulkaanuitbarstingen (gr. seismos) en bergen worden van hun plaats 
weggerukt. Eilanden zullen langzaam verdwijnen. Vandaag horen wij spreken over 
een aardbeving, een zeebeving, maar God spreekt hier zelfs over een fatale 
hemelbeving!  God wil dat men het spreken van Zijn zoon niet afwijst! 
 
Wij vinden gelijkaardige beschrijving terug in Hebreeën.  
  
Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, 
zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Hebr.12:26 
 

JEZUS, EN DE PROFETEN ZAGEN EN SCHREVEN OOK HIEROVER:  

  

Jezus sprak:  
  

29  Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd 

worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen 

van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen 

wankelen. 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.Matth.24   

  

Joel schreef in hoofdstuk 2,  
 10 Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden 

zwart en de sterren trekken haar glans in.(Joel)  

 

Jesaja schreef in hoofdstuk 24: 19  De aarde barst geheel open, de aarde schudt 

hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;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.23  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.  

 

ZON EN MAANSVERDUISTERINGEN 

De maan werd als bloed. Een rode schijn voor de maan. De natuur komt in verval 

met alle onvoorstelbare gevolgen. Vallende sterren, zullen een sterrenregen zijn. 

Dit is iets waar men vandaag al van hoort, doch in kleine mate.   

Vallende sterren kunnen heel wat schade toebrengen aan de aarde. Er komen ook 

explosies van vuurbergen, met aardbevingen tot gevolg. Alle deeltjes na zulke 

ontploffingen gaan in de atmosfeer en kunnen de zon maken als een haren zak!   
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 De hemel wordt opgerold. (14) Dit zou volgens geleerden het gevolg zijn van zware 

waterstofbommen die de aardse atmosfeer met groot geweld wegduwt. Wij geloven 

meer in natuurgeweld die God gebruikt in de strijd! Dankt God dat je, wanneer 

gelooft, deze dingen niet zult moeten meemaken!  

 

10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met 

gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken 

daarop zullen gevonden worden. 11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig 

behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 12 vol verwachting u spoedende 

naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 2 Petr.3 

EINDE VAN DE WERELD?  

 

 

 

 

19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van 

verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20  en Hij de Christus, die voor u 

tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de 

wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige 

profeten, van oudsher. Hand. 3  

  

 Na onderzoek vinden wij waarover Petrus het hier heeft, namelijk dat bij de zichtbare 

wederkomst van Jezus, het een tijd van herstel, en vrijheid van bezit, begint! Hij 

spreekt over een jubeljaar, het 50ste jaar. Psalm 89:16 spreekt over de “Jubelroep”. 

Jubelroep betekent de “teruach” voor Gods volk. Dit betekent de jubelklanken op de 

sjofar Dat doet men symbolisch bij een grote overwinning.  Op 7 juni 1967 werd bij de 

herovering van Jeruzalem, de sjofar geblazen door de Opperrabbijn van het leger. De 

rode schijn voor de maan zal zich opnieuw voordoen precies 50 jaar na 1967.  

EXTREME ANGSTEN VOOR GROOT EN KLEIN  

De mensen, zowel de politieke als de militaire machthebbers, als de gewone burgers 

zullen samenkomen in rotsspleten uit angst. Deze mensen zullen zich bewust worden 

dat God hun vijand is geworden. Dit komt door hun goddeloze regeringen en hun 

onbarmhartig en gewetenloos gedrag, hun antichristelijk regeren. Ze bidden om 

vernietiging en verlangen om te mogen sterven, wat een vernedering voor mensen die 

eens zo hoog en belangrijk stonden aangeschreven in deze wereld. Wat opvalt, ze 

weten en spreken over de “toorn van het Lam”.   
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HOOFDSTUK 7  

 De apostel ziet vier engelen die de vier winden vasthouden. Een wereldwijde 
windstilte! Er staat niet hoelang dit zal duren! God gebruikt winden als oordelen waar 
Hij wil! 
 
 (Jer.49:36 Elam=Iran)  en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des 
hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet 
verdrevenen van Elam komen zullen. 
 

De mensen op aarde zullen een plotse en abnormale en rampzalige 

klimaatverandering vaststellen. Een wereldwijde nooit tevoren gekende strikte 

windstilte zal ook mensenlevens kosten. Een zomerse drukkende extreme warmte 

zonder wind kan al onze gezondheid ernstig in de problemen brengen. Windmolens 

voor energie zullen stilvallen, en ongekende schade veroorzaken. De gevolgen van 

deze klimatologische veranderingen, zullen een sterke luchtverontreiniging en 

stankoverlast, met  zich meebrengen, en een negatieve invloed op de natuur geven, 

welke niet te overzien zullen zijn. Het stilleggen van fabrieken en andere vervuilende 

bronnen, zoals alle lucht- en wegverkeer zullen noodzakelijk zijn. Plaatselijke 

radioactieve lucht en wolken zullen een negatieve invloed hebben op de 

volksgezondheid. Jezus heeft alles onder controle!  

En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand 
is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? Mat.8:27 

(2,4) Vier oordeelsengelen mogen nog geen schade toebrengen aan aarde, zee 

noch bomen en moeten nog even wachten! De engel met Gods verzegeling geeft 

bevelen. Nu vinden wij de verzegeling van de 144.OOO. Dit zijn knechten van onze 

God. Deze Israëlieten werden door God zelf verzegeld. Waarom werden deze 

Joodse evangelisten verzegeld? De verzegeling moest een kenmerk zijn van:  

1.Bescherming van Godswege. 2.Het eigendom zijn van God.   

Een zegelafdruk, een persoonlijk stempel, was vroeger altijd 
een merkteken van eigendom. Het bloed aan de deurpost na 
het Pascha, was ook een herkenningspunt opdat het oordeel 
aan dat huis zou voorbijgaan. Dit zegel zal zichtbaar zijn voor 
al de mensen. Ook de aangenomen kinderen van God dragen 
een innerlijke zegel.    
 

 
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt 
gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der 
belofte, Efeziërs 1:14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het 
volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. 
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Het feit dat gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest is een bewijs van de 

heerlijkheid van de Persoon van Christus. Het is een bewijs dat wij hem toebehoren, 

en Hij ons beschermt!  

 

(4,8) Hier lezen wij wie deze 144.000 mensen 

zijn. Het zijn Israëlische evangelisten, 12000 uit 

iedere stam.  (12000 x 12 = 144.000.) Donkerblauw 

op het schema. Hier is geen symbolische taal, 

maar het correcte aantal werd door God zelf 

bepaald. Het zijn mensen, die ongehinderd en 

beschermd het evangelie zullen kunnen 

brengen onder de dan erg lijdende 

wereldbevolking. Zij zijn niet te misleiden. De 

wereldkerk zal dit gegeven weglaten of in die tijd 

zal de Bijbel al bijna zeker verboden lectuur zijn zoals in de geschiedenis reeds 

voorkwam.  De Bijbel maakt duidelijk dat het zeker gaat om mensen uit Israël. De 

antichrist is niet in staat ze te doden of ze te kwetsen, ze zullen hun opdracht van 

God zeker vervullen!  De aanbidders van het beest, de gemerkten, zullen 

onbeschermd zijn en ten onder gaan. 

WAAR BLIJFT NU DE STAM “DAN”? 

 

Het valt op dat de stam Dan werd vervangen door de stam Manasse, een 

kleinzoon van Jacob en zoon van Jozef. De stam Dan komt niet voor onder de 

144.000 verzegelden.   

 

Waarom?  

“ Dan zal een slang aan de weg zijn”  

 

Gen.49:16 Een slang blijft het beeld van de 

satan in de Bijbel. Er is dus bij vele exegeten 

reeds lang een sterk vermoeden dat de 

antichrist uit deze compleet verloren stam 

Dan zou kunnen voortkomen. Deze Joodse 

stam wordt dus geïdentificeerd met een bepaalde   

“slang”  als symbolisch teken van belang!  

Vertalingen brengen meer licht. In het oude Hebreeuws staat het woord “Poetin” voor 

slang! Doet toch gewoon nadenken! (Pilaar karmelietenklooster)  

  

Bij onderzoek staat er in de: STV: Jesaja 14:29 Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de 

roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk  

voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. (Heronimusvert.: gevleugelde)  
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Isaiah 14:29  Rejoice not you, whole Palestina, because the rod of him that smote you is 

broken: for out of the serpent’s root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be a 

fiery flying serpent. (KJV)  

                                                                                                         

Dit soort slang, gevleugelde draak komt voor in de mythologie, maar ook in de natuur, 

als een zeer giftige snelle slang. China? Paus Gregorius I gebruikte het als symbool 

voor de koning der slangen, satan!  

Wat is een Basilisk of cockatrice?  

Een afbeelding leidt ons tot gelijkaardige beelden terug te vinden in het schild en 

op vloeren van het Vaticaan!  Deze afbeelding is ook gekend als de afgod in het 

oude Babel: Marduk!  Zou de komende antichrist, paus een nakomeling zijn uit de 

stam Dan?  Of een vermenselijking, verpersoonlijking van de slang zelf? Dit zou 

ten zeerste het vredesverbond van de antichrist met Israël mogelijk maken. 

Waarom afspraken tussen het Vaticaan en Rusland?  

DE GROTE ONTELBARE SCHARE   

Letten we op de ontelbaarheid. Dit wijst naar de ontelbare nakomelingen van 

Abraham, als symbool voor de gelovigen die veel vruchten kan dragen. Zij hadden 

palmtakken in hun handen. Palmtakken zijn een teken van overwinning, eer en 

zegepraal. Ze spreken ook van grote vreugde, maar nu is het een hemels 

Loofhuttenfeest, een hemels familiefeest.   

Ook bij het Loofhuttenfeest op aarde werden er palmtakken gebruikt, voor de lofprijzing 

en aanbidding.  Bijzonder op de laatste dag van de zeven dagen, een laatste 

oogstfeest. Bedenk Palmzondag, Jezus kwam Jeruzalem binnen, onder lofprijzing!   

Dit feest was een herinnering aan hun verlossing uit de slavernij in Egypte. De zevende 

dag komt overeen met de rustdag, of profetisch gezien het duizendjarig vrederijk van 

de Here zelf. Bij het Loofhuttenfeest wordt Psalm 118 gezongen, welke ook een 

profetisch karakter heeft. Men zong “Hosanna”. Dit woord betekent letterlijk wat er 

staat in Ps.118:25 25  Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed!   

 (10)En ze jubelden met machtige stem, en riepen: Heil onzen God, Die op de  troon is 

gezeten, Heil aan het Lam! ( vervulling van ps.118).   
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Al deze mensen waren op aarde tot besef gekomen, dat ze redding nodig hadden. 

Bijzonder Israël zal zijn God opnieuw aanroepen en de eer geven. Ze kwamen uit 

de grote verdrukking en geloofden dan in het bloed van Jezus! Hun witte gewaden 

doet denken aan de doopkleren. De versierde palmtak bij het Loofhuttenfeest, ook 

oogstfeest, kwam uit vier soorten planten en elk met hun betekenis en dit wordt bij 

de joden de “Loelav” genaamd.  

 De loelav werd iedere dag van de zeven feestdagen medegenomen naar de tempel 

om daar in alle windrichtingen te zwaaien en een zegen uit te spreken. Die Loelav was 

voor allen belangrijk in het feest. Wat zit er hier als symbool? Het lijken vier symbolen 

van soorten mensen in het algemeen die werden samengebundeld tot eer van God.  

De palmtak, werd genomen uit een boom waarmede hun hutten werden gemaakt. De 

palmtak heeft wel een smaak maar geen geur. Dit is een symbolisch beeld van: er is 

Bijbelkennis, Thora kennis. Geen geur, geen blijde boodschap om te getuigen, maar 

wel wetsbetrachting, en volharding in de grote verdrukking.   

De wilgentak, Twee of drie wilgentakjes daarvan werden gebruikt. Hier is geen 

smaak en geen geur. Een mens zonder Bijbelkennis en zonder geestelijke vruchten. 

Gods volk uit Israël die op de wereld veel tegenslagen hadden, en tot geloof kwamen 

in de grote verdrukking. De wilgentakken gingen later door het vuur. (1 Cor.3:15). 

Gered als door vuur heen.  

  

 De Ethrog ( Citrus Medica, Meden) Dit is een op citroengelijkende vrucht, en diende hun 

tot voeding. Dit heeft een goede smaak en geur. Dit wijst op een gelovige met 

Bijbelkennis en geloofsdaden. Vandaag maakt men parfums van deze olie. Een 

christen verspreidt de geur van Christus. (2 Cor.2:15)  

 

De mirtetak heeft wel een heerlijke geur, geen smaak. Werd gebruikt voor de loofhut 

te maken. De goede reuk is als reukoffer, de gebeden. De mirte was een symbool 

van de menselijke liefde in de oudheid. Liefde is een kenmerk van de christen! Ze 

hebben een uitstraling op anderen.   

Dit zeven dagen durend feest hield een dankzegging in voor de woonst, de 

verwarming, de voeding en de levensvreugde die ze kregen van God in hun dagelijkse 

leven. De loofhut met een dak waardoor het binnen kon regenen, diende om hen te 

laten verstaan dat de wereldse woning slechts tijdelijk was. Door het dak heen zagen 

zij nog de hemel, zo bouwen ze hun geloofsvisie op. 

WAT HEBBEN DIE MENSEN, DE GROTE ONTELBARE SCHARE VAN HEILIGEN UIT DE GROTE 

VERDRUKKING MEEGEMAAKT?  

(16,17) Dit toont ons: honger en dorst, oogsten mislukken of radioactief graan, de ene 

hittegolf na de andere, welke een grote droogte met zich meebracht. De 

onverdraaglijke hitte zal voor vele mensen fataal worden. Deze grote schare zal 

bestaan uit bekeerde mensen vanuit alle landen ter wereld welke in de moeilijkste 

dagen van de wereldgeschiedenis hebben geleefd. Ze zijn tot geloof gekomen in het 

offer van Christus, het bloed van het Lam. Het einde van hun verdriet is gekomen. 
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De laatste grote opwekking, maar hun vroegere ongehoorzaamheid aan het 

evangelie betalen zij nu met hun eigen leven. De genadetijd is hier voorbij. 

Bijbelgetrouwe christenen zijn in de grote verdrukking verboden onder het regime 

van de antichrist en zal worden bestraft met de doodstraf, onthoofding. Guillotines 

staan nu al klaar. De H. Geest zal nog actief zijn in deze tijd! Slechts het behoren tot 

de onheilige staatsgodsdienst en het verloochenen van Jezus, zal een ontkomen zijn 

aan de doodstraf.  

 (17) Gods liefde zien wij, in het beeld van het afwissen der tranen van deze door 

eigen bloed geredde martelaren. Zij zullen vertroost worden door God zelf!  Enkel 

God kan echt troosten met zijn waterbronnen!  

HOOFDSTUK 8 
 

(1,2) Johannes ziet de plechtigheid verder gaan met het openen van het zevende 

zegel, dit met een halfuur doodse stilte tot gevolg. Dit zevende zegel bestaat uit de 

zeven bazuinen! Dit stil zijn of rustig doet denken aan Mozes voor de Schelfzee. 

Daar zei God tot hem: De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De 

strijdlustige Egyptenaren verdronken voor hun ogen, geen toeval want God zelf greep 

in via de natuur. De verlossing, behoudenis voor Israël, werd het oordeel voor de 

farao en de Egyptenaren. Egyptenaren staan symbool voor traditionele religieuze en 

trouwe bijgelovige afgodendienaars. Nu zal God zelf oorlog voeren tegen de 

antichrist en al zijn handlangers, zijn dwaze aanbidders. Na de verlossing, zijnde de 

opstanding en opname van de christenen op aarde, komt het oordeel over al de 

goddelozen op deze planeet.  

 

De Profeet Habakuk (2:20) zegt: Maar de Here is in Zijn heilige tempel, zwijg voor 

Hem, gij ganse aarde.   

 

De profeet Zacharia (2:13) Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, 

want Hij maakt zich op uit Zijn heilige woning. Wij denken aan een gezegde: "de 

stilte voor de storm". De zeven oordeelsbazuinen werden afgegeven aan de 

engelen.   

  

 (3,4) Alle gebeden om gerechtigheid komen voor Gods aangezicht. (6:9,10) Het 

reukofferaltaar mocht slechts bediend worden door de hogepriester. Hieruit mogen 

wij wel afleiden dat het Jezus kan zijn die Johannes nu ziet!  Onze gebeden komen 

als reukoffers voor Gods troon! Doch al deze gebeden van de christenen hebben 

grote gevolgen voor de goddeloze wereld.   

2 Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn 

handen als avondoffer.3HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren 

van mijn lippen. Ps. 141  
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VUUR OP DE AARDE GEGOTEN!  

(5,6) Dit is voor de christenen een lang verwacht oordeel. Aan de groeiende 

onrechtvaardigheid en ongerechtigheid in deze wereld diende eens een einde te 

komen. Ieder wedergeboren, en aangenomen kind van God weet, wanneer hij 

onrechtvaardigheid, leed en nadeel ondervond omwille van Christus, dat dit zeker 

eens bestraft zou worden. Vuur of schadelijke stralingen (G5) zijn een vorm van 

oordeel. God verschijnt in feite op aarde als een theofanie. Ontelbare 

blikseminslagen zullen zware branden veroorzaken en veel slachtoffers maken.  

Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw 

naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.  

22 Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot 

in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten 

gehandeld.  Lucas6   

 

Wij stellen al vast dat Bijbelgetrouwe christenen nu al soms aanzien worden als 

haatpredikers en criminelen. Het vuur hier beschreven is afkomstig uit de hemel, 

en het gaat richting aarde. Dus geen vulkaanuitbarsting, daar gaat het vuur richting 

hemel! Het vuur van het altaar, het kruis van Jezus offer, wordt het oordeels vuur!   

 Joh. 9: 39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie 

niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.  

Er zullen ook stemmen worden gehoord. Het is voor sommige christenen niet te 

geloven dat in de hemel alles ordelijk en feestelijk zal verlopen terwijl hier op aarde 

de hel zal losbarsten met niet te tellen slachtoffers. Tegenover de zegels die 

spraken van oorlogen, gaat het hier over onbeschrijfelijke ongeziene natuurrampen. 

Wie op de Bijbel niet wil vertrouwen, zal deze rampen met eigen ogen kunnen zien 

en pijnlijk beleven. Dan zal men niet meer spreken over de christen als een 

doemdenker en over complottheorie.   

DE ZEVEN BAZUINEN.  
 

  

 

 

 

DE EERSTE BAZUIN.  

(7) Hagel, gebruikt als Gods wraak, vuur, bliksems (atomair?) vermengd met 

(radioactief?) bloed. In India werd er bloedregen waargenomen, onderzocht en 

levende elementen in gevonden. De wetenschap kan het niet verklaren! Opmerkelijke 

staat er niet “als bloed”!  
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Deze drie elementen zijn samen moeilijker te begrijpen. Een gigantische 

vulkaanuitbarsting vanuit de zee, zou eventueel het bloed van de vissen kilometers 

kunnen meenemen in de lucht? Neen, de richting is vanuit de hemel!   

Matth. 27:25  En al het volk antwoordde en zeide:  

Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!   

Maar er is, ook een betere uitleg, namelijk, dit was een bekend gezegde en 

uitdrukking van de Joden. Dit was in de zin van wij zijn zeker en dit werd 

benadrukt dat Jezus schuldig was, en niet de Messias was. Zij hadden ongelijk 

maar hun vloek kwam later op hen terecht.  

Wij dienen rekening te houden met de andere voorgaande rampen welke al over 

de wereld kwamen. Hagelstenen ontstaan in gigantische onweerswolken, en 

kunnen zich tot 10 km hoogte opstapelen. Hagelbuien gaan meestal gepaard met 

zeer hevige windstoten, en donderweer.  Zulke hagelstenen kunnen min. 

snelheden halen van 300 km/u. Op 6 juni 1998 stelde men al hagelstenen vast van 

10 cm doorsnede. Hoe zal een stad er uitzien na zo’n vlaag? De huidige 

kernwapens en kwaad bedoelde testen, kunnen de natuur ernstig negatief 

beïnvloeden. Het klimaat is toch onstandvastig geworden. Laten wij even letten op 

wat God Job duidelijk maakt over die natuurelementen:  

22  Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw? En hebt gij de schatkamers 

van de hagel gezien,23 die Ik heb opgespaard voor de tijd van benauwdheid, voor de 

dag van strijd en oorlog? Job 38  

De tijd van Jacobs benauwdheid, is de oordeelstijd, waarbij God alle goddelozen 

zal ombrengen! De gevolgen van dit oordeel zijn, dat een derde deel van de natuur 

der wereld verbrand zal zijn, met als gevolg grote hongersnood.   

  

Daar werd de ganse omgeving verbrand door de radioactieve neerslag of andere 

mogelijkheden. Ook chemische oorlogsvoering kunnen dergelijke gevolgen hebben. 

Let op de toepassing van Irak destijds op de Koerden met zulke chemische wapens.   

De gevolgen van deze eerste bazuin zijn onvoorstelbaar. Een derde van alle bomen 

ter wereld zijn verbrand. De hedendaagse bosbranden van vandaag zijn er niet mee 

te vergelijken of zijn een langzaam begin. De bossen zijn de longen van onze planeet. 

Hier kan men pas echt spreken van een apocalyptisch gebeuren met nooit geziene 

gevolgen  

DE TWEEDE BAZUIN.  

(8,9)“ Iets als “ een grote berg brandend als vuur! Een bergachtig groot vuur! Het 

woordje “iets” staat niet in de grondtekst! Wat zag de apostel hier? Iets dat hij nooit 

had gezien! Zag Johannes hier de gekende paddenstoel van de kernbom of een 

vulkaanuitbarsting? Het eiland Patmos is een vulkanisch gebied, als de apostel een 

vulkaanuitbarsting kende zou hij dan dit niet zo beschreven hebben?   
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Het zou ook wel een inslag kunnen zijn van een andere planeet of een grote vallende 

meteoriet in de zee?  Een derde deel van het nog bestaand wereldvisbestand komt 

hier om! Men zou het niet voor mogelijk houden. De rest van de vis zal zich verplaatsen 

naar andere wateren. De H. Geest zal ons in de toekomst misschien nog andere 

gedachten geven hieromtrent. Een derde deel van de schepen verging staat er!  

Rusland dreigt vandaag al, dat het een ganse vijandige vloot kan vernietigen met 

kernwapens in één uur tijd!   

DE DERDE BAZUIN.  

 (10,11) De klimaatveranderingen, nu al zien wij de 

gevolgen.   

Een vallende ster: ALSEM geheten, ALSEM 

betekent bitter en zeer giftig. Deze ramp zal een derde 

van alle water op de wereld vergiftigen! Veel mensen 

zullen daardoor sterven. Ook het visbestand wordt 

opnieuw zeer zwaar getroffen. In de KJV staat 

“wormwood”, Absinthe, (Fr.Vert.) waaruit men 

vandaag insecticiden maakt. Het water zal dus ondrinkbaar worden. Wie toch drinkt, 

zal sterven. De profeet Henoch maakte hier al melding van asteroïde, ook de NASA 

deed dit op 23 febr.2020.   

Opmerkelijk betekent Tsjernobyl: Alsem. De gevolgen van Tsjernobyl komen 

overeen met wat hier beschreven werd. Bij dergelijke rampen wordt het publiek 

telkens te laat ingelicht, of leugenachtig ingelicht. Jezus, profeteerde dat er vrees 

en angst zou zijn voor de dingen die over de wereld komen. (Lucas 21 ) Een 

terroristische aanslag of aanval in oorlogssituatie zoals in Oekraïne, op een 

kernreactor is vandaag ook niet meer ondenkbaar! Kunstmatige aardbevingen 

veroorzaken zou ook kunnen. Seismologen stellen soms geen voortrillingen vast, 

zoals bij een normale aardbeving!  

W. Pfaffenzeller schreef in zijn wetenschappelijk artikel, dat hij een verband ziet tussen 

de put des afgronds en de kernsplitsing.  

  

2Pe 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.  

God heeft mensen toegelaten door de kernsplitsing, verschrikkelijke vernietigende 

demonische machten de vrijheid te geven. Dit is een groot kernwapen waarvan de 

Bijbel spreekt. Momenteel heeft Rusland een nucleaire raket met zeven koppen! 

Voldoende om Frankrijk van de wereldkaart te vegen. Momenteel is Rusland in een 

oorlogssituatie terecht gekomen, door een oorlogszuchtig Amerika!  
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DE VIERDE BAZUIN 

(12) De zon de maan en de sterren zullen getroffen en beschadigd worden, en 

een derde minder licht geven. De echte en angstige duisternis zal hier letterlijk 

toenemen.   

Jesaja 13:7-12. 6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting 

van de Almachtige. 7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. 8 Ja, 

zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; 

de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. 9 Zie, de dag des Heren 

komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een 

woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen  

 

Hier vinden wij een prachtig beeld van de toestand welke dan op aarde zal zijn.  

Zon, maan en sterren worden getroffen door deze oordeelsbazuin. Minder licht zal 

slecht zijn voor de voordelen van de zonnepanelen! Wat hiervan de gevolgen zullen 

zijn, kunnen we moeilijk inschatten. De natuur zal enorme schade lijden, en de 

koude zal zeker bovenmate toenemen. Extreme temperaturen zullen worden 

genoteerd, je moet er geen deskundige voor zijn om dit te begrijpen!   

(13) Luther vertaalde een "engel als een arend" Beide woorden staan in de 

grondtekst. Er is hier precies een pauze gelaten, omdat er misschien mensen zich 

nog zouden bekeren, en proberen zich  af te keren van de antichrist.  Een arend 

of een gier (Gr.aetos) werd in de Bijbel gebruikt als een aankondiger van oordeel. 

(Deut.28:49, Jer.4:13). Wee in de Bijbel betekent een zware vloek.  Er volgen nu 

nog drie zware oordelen van God over de stervelingen, die vandaag geen tijd of 

zin hadden om te luisteren naar het evangelie, of misleid werden door barbaarse 

godsdiensten en valse evangelisten. 

Als de goddeloze denkt dat ook de gelovigen zullen omkomen dan heeft hij het 

verkeerd voor. Als een christen ook zo denkt, en niet gelooft dat de opname voor 

deze oordeelstijd zal komen, dan moet men beter  de Bijbel bestuderen en bidden! 

Een oorlog in het M.O. met Gog uit Magog (Rusland) betekent nog niet meteen de 

oordeelstijd. Noach bleef vertrouwen ondanks de spot!  

Genesis 18:25  Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de 

goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de 

Rechter der ganse aarde geen recht doen?  
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HOOFDSTUK 9  
 

DE VIJFDE BAZUIN.  

(1,2) De ster die uit de hemel neerdaalt, is hier geen echte ster, maar wij mogen 

denken aan een vooraanstaande andere trouwe engel. De satan zou al veel 

vroeger de put hebben geopend, om zijn trawanten te bevrijden, maar hij had de 

sleutel niet!  

Morgensterren vinden wij ook als engelen terug in het boek Job 38:7. De ster hier  

is een  trouwe engel die nu de sleutel of de code of toelating heeft gekregen van 

God, om de put te openen. De bodemloze put van de afgrond, een soort gevangenis 

werd geopend, op een slapende vulkaan gelijkend. Waar rook is, is vuur! Dit is niet 

het dodenrijk of Hades maar de "Abyssos" een verblijfplaats van sterke demonen.   

Luk.8: 29 Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had 

de geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken werd hij met ketenen en 

voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame 

streken gedreven.30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele 

geesten waren in hem gevaren.31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de 

afgrond te varen.  

 

Deze helse boze machten worden losgelaten op de mensen van de oordeelstijd. Vele 

mensen zullen gedemoniseerd of bezeten worden met alle gruwelijke gevolgen 

vandien. Horrorfilms zullen als een realiteit worden. De opstijgende rook uit een 

vulkaan (?) brengt zonsverduistering, met zich mede. (Gen 19:24) Het zwerk is de 

sterrenhemel of wolkenhemel dat heel duister wordt. (3,6) Let op: “vanuit de rook”, ziet 

Johannes bepaalde beelden tevoorschijn komen: een combinatie van sprinkhanen, 

met bepaalde kenmerken van giftige schorpioenen! Deze voor de apostel Johannes 

zeer onbekende bewegende objecten, drones worden in hun boze macht beperkt, tot 

slechts het aanbrengen van kwaad door gif, alleen aan de mensen. Ook zien wij hier 

een opkomen van een nieuw chemisch militair wapen. (Openb.9:7) 

Het brengt een chemische stof waarvan er ernstige, brandende pijn ontstaat en een 

vijftal maandenlang kan duren. Deze plaag zal ook van demonische aard zijn, want ze 

kunnen er niet van sterven...de dood vliedt weg! Deze plaag zal als een soort 

dagelijkse foltering met hevige pijn, werken met hevige koorts, jeuk en slecht gevoel, 

pijnstillers zullen geen uitwerking hebben. Zoiets kwam in de wereldgeschiedenis nog 

nooit voor.   
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Deze ziekteplaag is als wapen gebruikt, en zal slechts de ongelovigen besmetten. 

De pijn van dit chemisch gif werd vergeleken met de symptomen van een 

schorpioenenbeet. Schorpioenen bijten meestal in de nacht, een nachtelijke aanval 

met nieuwe moderne chemische wapens. Bepaalde virussen uitgestrooid?   

(7,10) Johannes beschrijft hier deze demonische 

sprinkhanen als een zeer gevaarlijke legermacht. Telkens 

gebruikt hij daarbij het woordje "als". Dit wijst erop dat hij 

veel moeite heeft om deze moderne wapens te beschrijven.   

De gedaante en de verschijning van de sprinkhanen, waren 

als van paarden, paarden ten strijde, dus oorlogsmateriaal. 

Het zouden dus een grote formatie Cobrahelikopters kunnen zijn, waarvan gifgas 

uit de staart wordt gespoten, de donkere rook zweeft als golvend lang vrouwenhaar, 

en al gebruikt werd in de Vietnamoorlog.  

 

Helikopters of drones worden ook wel eens beschilderd, hier zag Johannes een 

menselijk wezen, de piloten!   

Wonderlijk hoe de Apostel deze dingen zag tot in de kleinste delen. Johannes heeft 

de motoren horen draaien en het gedruis van de vleugels. Hij vergelijkt dit met het 

lawaai van vele paarden die ten strijde trekken. Hij hoorde de krachtige motoren 

van deze helikopters.  

De draaiende wieken waren in de ogen van de apostel als kransen op hun hoofd! 

Raketten of vliegtuigen worden wel beschilderd in oorlogstijd.   

(11,12) Hun koning heet Abaddon en betekent verderver 

,verwoester. Dit is de leider van de eens opgesloten 

boze wezens. Deze Abbadon of Apollyon is bijna even 

machtig als satan. Het lijkt wel een verwoester. Meteen 

wil ik verwijzen naar de profeet Daniel.  Is deze 

verwoester de komende antichrist? Ook de apostel 

Paulus gebruikt ook het woord Apollyon, een demonisch 

wezen voor het aanduiden van de antichrist! De koppen 

van Apollyon zijn te vinden op kerktorens! (Afb. Standbeeld in 

Toscane in Italië)   

 

 

Da 9:27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft 

van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van 

gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe 

vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.  
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Apollyon of Apollo is een koning over de sprinkhanen, dit wijst er duidelijk op dat 

men deze sprinkhanen niet letterlijk mag nemen. Dit verbond hier waarover sprake, 

geen zuiver vredesverbond, enkel een tijdelijke wapenstilstand van zeven jaar  

 

DE ZESDE BAZUIN.  

 

Vers 13,14 Johannes hoort een stem uit de horens van het altaar. Er riep ook een 

stem uit Abels bloed. Wij vermoeden hier de stem van Jezus. Aan de hoornen van 

het altaar werd toch het bloed gestreken op de grote verzoendag. Vroeger spraken 

het bloed aan de horens van het altaar over vergeving en genade. Een misdadiger 

die vluchtte greep vroeger die horens, en dan was men hem een bepaalde tijd 

genadig. Hier is de tijd van de genade voorbij! De misdaad is gebeurd tegen dit 

bloed. Hoe?    

Door geen geloof te hechten aan het bloed van het Lam JEZUS CHRISTUS, Gods 

zoon, de onvergeeflijke zonde tegen de Geest.  

De vier engelen die bij de Eufraat gebonden zijn, zijn sterke oordeelsdemonen 

met veel macht! Het is zeer aangeraden om de situatie in het M.O. van dichtbij te 

volgen. Het tijdstip voor de laatste apocalyptische aanval is alleen gekend bij God, 

kernwapens zullen worden ingezet door vier legermachten. Vandaag beschikt 

Iran waarschijnlijk als eerste over kernwapens, maar kan ze nog niet gebruiken, 

want de God van Israël regeert nog steeds!  

DE ENGELEN AAN DE EUFRAAT. 

(14,15) Vier engelen houden hier reeds lang de duivelse legers in hun macht, die 

ze nu los zullen laten, en dit op Gods bevel. God bepaalt dag en uur! Deze vier 

legers van de vier landen, namelijk: Turkije, Iran (Elam, Perzië), Syrië, en Irak 

bewapenen zich sterk!  De bijzondere boodschap voor de profeet Daniel werd ook 

hier tegengehouden door een engelenvorst.  

13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover 

mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, 

bij de koningen der Perzen, de overhand behield;14 en ik ben gekomen om u te 

verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom 

is het een gezicht aangaande de toekomst. Dan.10.  

Het gebied waar al het occulte ontstond, en Babel de wereld beïnvloedde staat 

onder spanning vandaag. Plaats van de zondeval. De toren van Babel, met Nimrod 

als eerste antichrist!  De chemische bewapening is in staat alle mensen in de regio 

van het Midden-Oosten te vernietigen.  

Chemische oorlogvoering werd al door Irak kleinschalig toegepast, tegenover de 

Koerden (oude meden) , en met succes! Na de golfoorlogen, komt er nog een laatste 

conflict waarbij de ganse regio Irak/Iran compleet zal worden vernietigd.   
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Vers 16,19 Deze vier engelen brachten een groot leger op de been, 200.000000 

soldaten!  (China?) Deze demonen beïnvloeden dusdanig de gedachten van 

bepaalde regeringsleiders. Bedenk hoe Iran momenteel onder demonische invloed 

staat! Hier vinden wij hoe de apostel een prachtige beschrijving van de moderne 

tanks geeft.   

17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij 

hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden 

waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel 18  Door 

deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de 

rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19  Want de macht der paarden ligt in 

hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en 

daarmede brengen zij schade toe.  

  

 

 

 

 

Paarden met dergelijke staarten, bestaan niet, het is beeldspraak zonder enige 

twijfel! Paarden met harnas werden in de geschiedenis veel gebruikt bij 

oorlogsvoering. Wat de apostel beschrijft, is wellicht een nog minder bekend 

militair chemisch wapen. Zo worden tanks uitgerust, en kunnen gif verspreiden tot 

5 km ver. Het wapen van de paardenstaarten, in slangenvorm is giftig, dus een 

dodelijk chemisch oorlogswapen.  Uitvinders van dergelijke wapens worden 

geïnspireerd door demonische machten, zo werd Amerika , een oorlogszuchtig 

land.  Wat opvalt, is het occulte schild van de Amerikaanse Chemische 

legerafdeling! Een basilisk, koning der serpenten!  

Als in de dagen van Noach………  

(20,21) Hier letten wij erop, dat na al deze toegebrachte oordelen, door allerlei rampen 

en oorlogen de mensen toch niet wilden luisteren naar Gods Woord, de Bijbel. Ze 

gingen overal door met al hun afgoderij, bijgeloof, hun moorden, hun hoererij, hun 

pedofilie, homofilie en dieverij. Het traditioneel religieus aanbidden van allerlei beelden 

uit allerlei metalen of hout. Het gebruik van drugs en occulte bezigheden, satanisme 

zal dan wel voor iedereen zijn toegelaten!   
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Ex- wereldleiders zijn voorstander om bepaalde drugs te legaliseren. In de hoofdstad 

van Polen heeft men onlangs betoogt voor het legaliseren van marihuana! Na al 

deze oordelen blijft God geduldig roepen: bekeert u!   

Het blijven aanbidden van de boze geesten, gaat verder en de gevolgen zijn 

verschrikkelijk. Vandaag stellen wij een toename vast van de satansaanbidding over 

de ganse wereld.  Op de militaire vloot van het Verenigd koninkrijk, in de regio van 

Irak, is satansaanbidding toegelaten en als officiële godsdienst erkend! Astrologie, 

belangstelling en gebruik van amuletten en mascottes nemen opnieuw sterk toe.   

HOOFDSTUK 10  
 

DE STERKE ENGEL  

  

Wie is er hier de sterke engel? 

 

In het O.T. (1) vinden wij regelmatig sprake over de “Engel des 

heren”, en dit is een sterke engel. Wij herinneren ons dat eens 

Jacob streed met een sterke engel, en wilde ook weten wie die 

sterke vreemde man, verschijnende engel, was. Hij stond plots oog 

in oog, in de nacht met deze engel.  

(Hos.12:3,5) Deze engel, man begon de strijd in het worstelen. 

Profetisch is deze nacht, de grote verdrukking. Esau, de broeder 

van Jacob, achtervolgde hem uit woede. Bedenken wij de vijanden 

van Jacob, Israël, vandaag zoekende om Jacob te vernietigen!  

Bijzonder de V.N. 

Gen.32: 29 Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: 

Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar.   

Jacob ontmoette hier onverwacht, een man, die met hem worstelde, en hij overwon 

hem, tot het ogenblik dat die man zich openbaarde met goddelijkheid, en Jacob 

mank sloeg! De naam werd niet geopenbaard, en verborgen gehouden voor 

Jacob, nu Israël. Jacob noemt de plaats Pniel, wat betekent: “Ik heb God gezien”.   

Deze goddelijke verschijning blijft voor Israël nog steeds een groot geheimenis, tot 

aan de zichtbare “Openbaring van Jezus”! De naam van Jezus Christus, als zoon 

van God, blijft voor Israël nog steeds onaanvaardbaar, ze strijden nog steeds met 

deze “Engel des heren!”  In de grote benauwdheid zal Jacob, nu Israël, die sterke 

Engel zien als hun Messias!   

10  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest 

der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, 

en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij 

zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.Zach.12  

 

  

Volgende kenmerken wijzen toch duidelijk naar Jezus.  
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1.Bekleed "met" een wolk. (Matth.17:5 en Openbar.1:7). Een wolk van Zijn getuigen, Zijn 

gemeente! (Hebr.12:1)  2.De regenboog, de oordeelsboog. (Openbar.4:3). Gods verbond met 

de aarde. 3.Zijn gelaat als de zon. (Matth.17:2) Verheerlijking. 4.Brult als een leeuw. De Leeuw 

van Juda gebruikt vandaag zijn knechten om te waarschuwen en op te roepen tot 

bekering en geloof in Hem, Jezus! Ja, Jezus de leeuw van Juda!    

7  Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 

knechten, de profeten.  De leeuw heeft gebruld; wie zou niet vrezen? De Here HERE 

heeft gesproken; wie zou niet profeteren? Amos.3  

  

Deze teksten tonen heel duidelijk aan dat het wel om de persoon van Jezus 

Christus gaat. Zij die Hem kennen “brullen” waarschuwend als leeuwenjongen. 

  

HET GEOPENDE BOEKJE UIT DE HEMEL.  

 

(2,3) Precies een geopend Bijbeltje. De Heer staat met het ene been op het land 

en met het andere op de zee. Wat een prachtig beeld van het in bezit te nemen 

van deze aarde. Jezus staat op zijn eigendom! Hij was waardig het verzegelde 

boek te openen! Ook Israël behoort Hem nog toe! Daarom is er vandaag zoveel 

strijd rond de staat Israël! Wat geschreven staat, een geheimenis van God, moet 

openbaar worden voor de ganse wereld.   

Johannes hoort hier wellicht profetische woorden die staan opgeschreven in dit 

boekje. Stemmen en donderslagen hebben wij al gelezen in oordeelsvormen. De 

ganse wereld zal het kunnen horen via een goddelijke stem die klinkt als 

donderslagen!   

  

Deze zeven donderslagen openen het zevende zegel. (Openbar.8:1-5)  

 

Wij vinden hier opnieuw de Bijbelse symbolische taal. Jezus noemde Jacobus en 

Johannes “zonen des donders” in Marc.3:17. Dit was een Aramese uitspraak, 

waarmede een karaktertrek bedoeld werd: iemand die zeer spraakvaardig is als 

een vernietigende donderstorm.  Deze donderslagen kunnen mensen of engelen 

zijn. Het lijkt alsof de wereld Jezus zal vergeten zijn, en nog slechts de antichrist 

als god en Messias zal aanbeden worden in het komende nieuwe Babel. Hier zal 

plots en zonder mogelijke tegenstand een wereldwijde wending komen en de 

profetische Woorden van God zullen vervuld worden!  Het Babel, dat zich vandaag 

vormt met een eenheid met politieke en religieuze wereldmacht, zal uiteindelijk 

verdwijnen en plaats maken voor de wereldhoofdstad Jeruzalem. Het einde van het 

pausdom komt in zicht.  

  

 (4) De zeven donderslagen die spreken, blijven als een goddelijk geheim, doch aan 

de apostel Johannes geopenbaard, maar hij mocht deze oordelen niet opschrijven!  
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ZEVEN DONDERSLAGEN VOOR DE EINDTIJD  

   

Deze zeven donderslagen, zijn wellicht vernietigende oordeelsuitspraken en hielden 

iets in dat niet voor de christenen zou zijn! Het is eigenaardig dat God ons dit niet wil 

zeggen. Wij kunnen slechts vermoeden dat het om profetische vervulling zal gaan, en 

Hij ons dit leed van de gedachte wil sparen als wij aan de verloren zielen denken, die 

zich nog niet bekeerden in familie en vrienden.   

GEEN UITSTEL MEER!  
(5,7) Dit vers toont aan dat hier het geduld van God een einde neemt, in 

overeenstemming met Zijn Woord. De wereldmacht wordt door Jezus 

overgenomen, op het ogenblik dat de zevende oordeelsbazuin schalt. Nu zal alle 

geweld en onrechtvaardigheid worden bestraft en de gebedsverhoring voor 

wereldvrede komt! Zij die vals prediken, God is liefde en Hij zal niet straffen, zullen 

hun leugens op hun eigen hoofd zien vallen.   

Gods geduld met de wereldwijde onrechtvaardigheid is ten einde Bij de zevende 

bazuin zullen ook de profetieën van de profeten in vervulling zijn gegaan, 

aangaande de Zoon van God. Het geheimenis van God kunnen wij begrijpen als 

het openbaar worden van Jezus Christus aan Zijn volk Israël.  

 Colossenzen 2:2  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 feite heeft het niets te maken met de opname, ook beschreven als een geheimenis, 

want deze gebeurtenis is reeds voorbij.  

(8,9) Johannes mocht dan toch het boekje met Gods geheimenis, uit de handen 

van Jezus ontvangen en moet het “opeten”, dit betekent, het diepgrondig 

onderzoeken, en zich één maken ermee. Gods Woord is voor een echte christen 

zijn leven en zekerheid geworden, hij kan niet meer leven zonder zijn Bijbel, hij 

heeft hem ingeslikt!  

ZOET IN DE MOND, BITTER IN DE BUIK.  

Het lijkt wel een raadselachtig, een pracht van een beeldspraak, doch met enorme 

betekenis voor ons christenen van de eindtijd. Ook Ezechiël kreeg een dergelijke 

opdracht van God.(2:9 tot 3:3)  De woorden van God zijn zoet als honing in de 

mond. D.w.z. Er ontstaat een hemelse blijdschap in het hart van Gods knechten, 

kinderen, toen zij het Woord van God aannamen.  

(Jer.15:16) 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.  

Het profetische woord is honing, voor de gehoorzame en Bijbelgelovige mens! 

Het zal bitter worden voor de ongelovige, of ongehoorzame aan het Woord!  
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Die woorden werden bitter in de buik, ze zijn zo moeilijk te verteren, zo moeilijk 

om geestelijk te verwerken. Je krijgt de opdracht om als het ware de onheilsprofeet 

te worden, zoals de apostel. Bitterheid in de buik, betekent volgens het Grieks hier 

gebruikt, dat het smart en verdriet teweegbrengt in het hart van de mens. Verdriet 

over de zonde kunnen wij stellen. Een christen is blij wanneer men de blijde 

boodschap van genade wil aannemen, doch hij wordt verdrietig, bitter wanneer men 

de blijde boodschap in de eindtijd verwerpt!   

ISRAËL ALS VOORBEELD VOOR DE WERELD!  

Israël verwierp destijds het evangelie, het offer van Jezus, en het werd hen bitter, 

ja zeer bitter. Ze werden en worden vernederd.  

  

(Zach.12:10). 10 Ik zal over het huis van 

David en over de inwoners van Jeruzalem 

uitgieten de Geest der genade en der 

gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die 

zij doorstoken hebben, en over hem een 

rouwklacht aanheffen als de rouwklacht 

over een enig kind, ja, zij zullen over hem 

bitter leed dragen als het leed om een 

eerstgeborene. 

 

  

Daar waar staat "zij zullen over Hem bitter leed dragen". Deze mensen zijn voor de 

rest van de wereld een beeld van waarschuwing. Wat zal dan de ware hel zijn voor 

de ongelovige heidenen?   

JOHANNES KRIJGT EEN NIEUWE OPDRACHT ALS PROFEET  

(10,11) Johannes wist dat zijn volk in de toekomst bitter leed zou dragen. Hij zal 

zeer triest zijn geweest, toen hij zag wat zijn volk nog te wachten stond in de 

toekomst op deze aarde, doch uiteindelijk zal nog een overblijfsel worden gered.   

Opnieuw een opdracht van de Apostel Johannes om te profeteren en het evangelie 

te brengen tot ZIJN VOLK IN DE EINDTIJD! Het doet ons herinneren aan onze 

opdracht, om het evangelie te brengen waar we kunnen. De Apocalyps is niet 

populair, toch blijft God waarschuwen, net zoals Noach deed voor de zondvloed!   
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HOOFDSTUK 11  
 

DE TEMPELBOUW  

 

(1,2) Er is sprake van een nieuwe tempel, die Johannes 

ziet in deze moeilijke en angstige tijd voor Israël. 

Johannes schreef in de jaren negentig, en de tempel was 

al verwoest in 70 na Chr. Er komt nog een nieuwe tempel 

in Jeruzalem. Wij kunnen de vraag stellen of die tijd nog 

veraf is. Helemaal niet, de bouwplannen, (het opmeten) 

liggen klaar en het kapitaal voor de kosten is al 

voorhanden. De rode stier voor de komende offers is nu al gevonden. De grote 

gouden menora is al als geschenk ontvangen.  

Met het bouwen van deze tempel erkent Gods volk, Israël nog steeds niet dat Jezus 

hun verlosser en Messias is! (1 Cor.6:19)  

  

Onder het “meten” dat Johannes moet doen, verstaan wij, alle 

voorbereidingswerken voor de tempelbouw, het altaar, en het aantal aanbidders. 

Het merendeel van de Joden zijn vrijzinnig geworden, wat zal hen terugbrengen tot 

een aanbidden? Toch is er een duidelijke wending door Messiaanse Joden welke 

Jezus hebben aangenomen, als hun Messias! Een harde Jodenhaat van de ganse 

wereld? Is die tempel er nodig? Dat soort meten werd onder de joden meestal 

gedaan, bij overname van bezittingen. Doch wij weten, deze tempel zal na 3 ½ j. 

ontheiligd worden door de antichrist!   

Momenteel zijn er twee organisaties die de tempelbouw willen bespoedigen.  De 

tempelbouw kan beginnen met een mogelijke wapenstilstand, of een afgedwongen 

porseleinen vrede, later gesloten onder het bewind van de antichrist.   

  

(2) De voorhof van de tempel (Court) is voor de heidenen, en 

werd niet gemeten. Een Franse vertaling : donné aux 

nations”! Een eschatologisch kenmerk: de stad Jeruzalem 

zal een soort bezette stad worden, waarschijnlijk door een 

vredesmacht, mogelijks door de V.N. opgelegd? Dit 

gedurende 42 maanden lang, het eerste gedeelte van de 

laatste jaarweek, 3 ½ jaar.  

  
Zach. 12:3  Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; 

allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich 

daarheen verzamelen.  Zach. 14:2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde 

vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en 

de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar 

de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.  

  

https://biblespace.org/


 

Bijbelverklaring   https://biblespace.org                                                             Vg.  RONNY GAYTANT  Pagina 53  

  

Voor de strijd om Jeruzalem begint, zien wij hier dat de stad verdeeld zal worden in 

twee delen, aangaande de bevolking. Daar wonen dus Joden en Palestijnen. Joden 

worden als krijgsgevangen weggevoerd. In Okt 2007 was Israël al akkoord met een 

verdeling van de stad, alles voor hun vrede, maar tegen Gods wil. God zal dan zelf 

ingrijpen!  

Wellicht komt er een politiek compromis tussen de komende antichrist en Israël!  

Hun tempel als inzet? Een wereldwijde crisis zal de machtsverhoudingen doen 

veranderen en eindigen in tien staten of sterke wereld machthebbers, welke zij dan 

de antichrist hun macht zullen geven.  Alles wijst in de richting dat de antichrist zich 

spoedig wil openbaren en nog niet kan, omdat de H. Geest, en de opname nog 

eerst moet gebeuren!  

(3,6) Hier vinden wij twee getuigen, profeten, die bovennatuurlijke macht van God 

zelf hebben ontvangen. Met een, zak bekleed, welke spreekt van boete, rouw of 

bekering. Ze doen de eerste helft van de verdrukking, een krachtige oproep opdat 

het volk zich zou bekeren. Hun supermacht gebruiken ze defensief. Ze hadden 

macht over mens en natuur. Het is begrijpelijk dat ze heel zwaar zullen worden 

aangevallen door de wereldheerser, de antichrist.  

Opmerkelijk dat ze macht hebben als Mozes tegenover de Farao. Het zijn twee 

directe wegbereiders voor de zichtbare wederkomst van Jezus Christus. Twee 

olijfbomen en twee kandelaren wijzen duidelijk in de richting van hun doel. Olijf voor 

de olie, en de kandelaar voor het licht. Het zullen twee grote lichtdragers zijn in de 

donkerste tijd van Israël en de wereld. De gemeente is dan al lang opgenomen, 

ook de Messiaanse gelovigen!  (Joh.9:4).  

Momenteel zijn het de messiaanse Jodengemeenten die als olie en kandelaar 

functioneren.  De twee profeten zijn in Jeruzalem, de plaats waar de grootste 

misdaad plaatsvond, de grootste schande op deze wereld (Hebr.12:2) De plaats des 

doods (Matth.20:18).  

Hun tijd voor de opdracht op aarde is door God vooraf zelf bepaald, drie en een half 

jaar! Ze leven precies tot hun taak is volbracht. Dit kan een principe zijn voor een 

christen, tot je taak is volbracht op aarde. Want ieder christen heeft toch een taak 

en eeuwig leven! Ze zijn met twee omdat elk getuigenis met twee vaststaat volgens 

de Bijbel. Let wel God heeft alles onder controle, ook vandaag.  

DE OPDRACHT VERVULD. (7,10)  

Wat gebeurt nu na hun krachtige evangelisatie? Het beest als wereldpresident, zal 

hen kunnen doden, door onthoofding in Jeruzalem, het Sodom (zondesymbool) 

en Egypte (symbool voor afgoderij en wereldgezindheid). Hun lijken laat men nog 

liggen, vermoedelijk uit schrik!  Jeruzalem zal en wordt vandaag al een beeld van 

afschuwelijke zedeloosheid. Het wil zich nog niet bekeren tot Christus, zoals 

Sodom en Gomorra dit ook niet deden! Het beest, de antichrist, zal de hele wereld 

laten zien hoe groot en machtig hij wel is door zijn korte schijnoverwinning. 

(Matth.10:28)   
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 (9,10) In vroegere tijden was dit vers helemaal onbegrijpelijk. Nu is dit een normale 

zaak, TV en Internet, kunnen de hele wereld dit gebeuren laten zien. Zo zal de media 

als Facebook, twitter enz. in de handen van de antichrist een niet te onderschatten 

machtig wapen zijn, met allerlei leugenachtige en gecontroleerde beelden! Dit vormt 

een bewijs dat het boek openbaring slechts kan begrepen worden als de tijd 

daarvoor rijp is, doch is tot in detail onfeilbaar! De moord op de twee profeten, zal 

uitbundig gevierd worden hier op aarde, en uitgezonden op alle zenders en het 

internet.  

Het lachen en spotten met het evangelie, met de Joden en met God, zal hoogtij 

vieren doch helaas van zeer korte duur!  Gedurende drie en een halve dag zal 

men kunnen kijken op TV of Internet naar de twee onthoofde lijken in Jeruzalem. 

Geen begrafenis! Normaal begraaft men daar de mensen nog dezelfde dag, 

wegens de hitte. Durft men Henoch en Elia nog niet aanraken?  

 

NIEUWE ANGSTEN VOOR DE GODDELOZE SPOTTER!  

(11,12) Het spotten en de feestvreugde zal omslaan in angst! De Hemelvaart van deze 

twee getuigen zal de ogen van miljoenen ontmoedigen, om verder nog de antichrist te 

volgen. Ze ervaren dat er een Almachtige God is. Een stem uit de hemel zal alle  

ongelovigen laten horen en zien dat opstaan uit de doden geen fabeltje is, dat de God 

van Israël, niet dood is, en dat spotten met God levensgevaarlijk kan zijn.In een 

gewone wolk gaan de twee naar de hemel door de roepstem van God.  

Niet met een raket of een UFO!  De ongelovige antichristen zullen hopeloos worden! 

Hun dagen zijn geteld, paniek, want Gods koninkrijk komt eraan.  

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar 

de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en 

lichaam, kan verderven in de hel.  

 

(13,14) Een profetie van Godswege al tweeduizend jaar geleden, toont dat er op 

dat exacte ogenblik, na de hemelopname van de twee profeten, een zware 

aardbeving zal zijn met zevenduizend slachtoffers te Jeruzalem. Met aardbevingen 

wil God de mens meer en meer waarschuwen! Geen enkel mens, zelfs niet de 

beste seismoloog kan een aardbeving voorspellen noch op, maand dag of uur! 

Sommige aardbevingen zijn geen toeval in de bijbel!   

Ze komen op soms op zeer belangrijke momenten en bepaalde plaatsen. Hoelang 

nog zullen de heidense en schijnchristelijke spotters nog lachen? De sterke positie 

van de antichrist zal snel verzwakken, en zijn geloofwaardigheid zal zeer sterk 

verminderen bij het publiek.   

Psalmen 94:3  Hoelang nog zullen de goddelozen, o HERE, 

hoelang nog zullen de goddelozen juichen?  
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WIE ZIJN NU DIE TWEE PROFETEN?  
 

Maleachie 4:5. 5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte 

dag des HEREN komt.   

Elia toont dat er slechts één God is, deze van Israël. Meestal werd aan Mozes en 

Elia gedacht omdat ze hun opdracht niet hebben vervuld, tevens ontmoeten wij hen 

bij de verheerlijking van Jezus. Het zal Henoch zijn in plaats van Mozes. Henoch 

werd opgenomen als Elia. Geen van dezen is gestorven.  Waarom Henoch en niet 

Mozes? Mozes is wel gestorven, er is ook nog een strijd geweest rond het lijk van 

Mozes. Dit is een bezwaar want men sterft slechts éénmaal leert God. 27  En zoals 

het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, Hebr.9  Het 

betekent niet dat de opgenomen christenen, eens moeten terugkeren om te 

sterven! Hun lichaam van vlees en bloed is weg, veranderd! Henoch was de eerste 

schrijver, en heeft nog Adam gekend!  

JEZUS AANVAARD WERELDMACHT EN KONINGSCHAP.  

 

(15,19) De zevende bazuin is een apocalyptische bazuin welke een geheimenis 

zal openbaren! (10:7)  

 

Hier een beschrijving wat er gebeurt in de hemel.  De zevende bazuin, is niet de 

laatste bazuin waarvan sprake in 1 Cor.15. Want dan zou de opname maar 

gebeuren, een korte tijd, voor de laatste oordelen over deze aarde, en dat is niet 

zo. Deze bazuin in 1.Cor.15 is een bazuinstoot, een signaal tot vertrek. Een 

dergelijke uitleg brengt veel verwarring, twijfel en ontmoediging. Toen de gemeente 

ontstond, werd Israël tijdelijk terzijde gesteld, maar wanneer we vaststellen dat 

Israël opnieuw op de voorgrond begint te komen, is de gemeente bijna in de hemel 

bij de Here.    

God heeft Israel niet verworpen, Hij blijft trouw!  Wie anders denkt, bezondigt zich 

als Luther. Er zijn heilsbazuinen, oordeels- en verzamelbazuinen, wij moeten goed 

onderscheid maken in de klanken van de bazuinen, als tijdens de exodus. De 

eerste bazuin daar was een signaal dat men zou veranderen van locatie, de tweede 

bazuinstoot, waren korte signalen, dat men zich diende voor te bereiden tot vertrek. 

De laatste bazuinstoot, was een lange bazuinstoot, en er werd gestart! 

  

HET DANKGEBED VAN DE 24 OUDSTEN  

(18) Deze oudsten danken voor de vervulling van een belangrijke profetie, over het 

geheimenis van God! De ongelovige, Godsvijandige landen en volkeren zullen 

opstandig, rumoerig, betogen, en kwaad…worden op Israël! Het zal dan 

knarsetanden worden voor de vergadering van de Verenigde Naties en hun leider!  
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2  Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op 3  zij smeden een 

listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.4  Zij 

zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet 

meer wordt gedacht. Ps.83   

 

De toorn of de wraak van de God van Israël, Schepper van hemel en aarde wordt 

zichtbaar en ondraaglijk. Er komen nog zware oordelen over de goddelozen, leert de 

God van de Bijbel. De volken zullen beven. (Ps.99:1).  

  

Momenteel zijn de machtsverhoudingen in de wereld aan het veranderen. Er komt een  

Herschikking of een nieuwe wereldorde, globalisatie, zoals men wil. De financiële 

wereld is vandaag in een crisis terechtgekomen welke uiteindelijk zal leiden tot het 

zoeken naar een bekwame sterke leider die orde op zaken zou kunnen stellen. Dit 

zal eerst leiden tot een formatie van tien (rijke) landen die de wereldmacht zullen 

nemen. Een wereldmacht zonder de olieproducerende landen is ondenkbaar. Wij 

leven momenteel in een overgangsperiode, waarbij de democratie stervende is en 

een wereldleider noodzakelijk zal worden. Vechten om olie en gas kan leiden tot 

oorlog. 

  

Over deze tien landen heeft de profeet Daniel het volgende geschreven:  

  
44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk 

oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op 

geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en 

daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,Dan.2  

  

Daniël 2:42  en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat 

koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.  

  

Welke die tien landen, of wereldleiders zijn, is nog niet bekend. Ze zullen wel komen 

uit het oude Romeinse Rijk, dus uit oost en west! Wij sluiten de veiligheidsraad van de 

V.N. niet uit.   

Er werd gedankt in de hemel, dat Jezus de macht heeft opgenomen, dat 

gerechtigheid zal geschieden. Dat er loon zal worden gegeven aan allen die 

vroeger opstonden (Joh.6:40) en die Zijn naam, de naam van Jezus, vreesden.  

Dezen hebben lang gewacht.   

Dat allen die de aarde vernietigden, zullen vernietigd worden.  

 

(19) De gevolgen van de tempel die openbaar werd in de hemel, zijn op aarde 

donder, bliksem, hagel en aardbevingen. Bliksem en donder zullen nog verhevigen 

en vermeerderen.  Wat een onzichtbare samengaan tussen hemel en aarde.   
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HOOFDSTUK 12  

Wij zijn nu gekomen in het tweede gedeelte van de zevende bazuin. Nadat de tempel 

van God in de hemel open is gegaan, ziet de apostel nu profetische tekenen.   

Twee tekenen in de hemel (1,6) Zijn die twee tekens sterrenbeelden, die aan de 

wederkomst van Jezus voorafgaan? (Luc.21:25) In de oudheid gaf men veel meer 

aandacht aan de tekenen aan de hemel, ook de profeet Henoch, welke alles 

opschreef.   

Een Engelse dominee E.W.Bullinger schreef in 

zijn boek dat God de twaalf tekens van de 

dierenriem gaf aan Adam om hem Gods  komende 

verlossing te laten zien, astronomie!  Valse religies 

hebben de dierenriem overgenomen om aan 

Babelse astrologie te doen. In de vorige 

hoofdstukken lazen wij nog nergens over dit soort 

“wonderlijke tekenen”. Nu vinden wij er eerst drie 

welke de apostel zag in de hemel”. (12:1,3 en 15:1) 

Later vier op aarde. In de Joodse synagoge vinden 

we de Mazzaroth, dierenriem.   

  

HET EERSTE, HET GROTE TEKEN.  
Dit is een vrouw beschreven als hoogzwanger, met weeën.  De zon, maan en de 

twaalf sterren tonen dat het beeld van de vrouw, blijkbaar een beeld van het volk  

Israël is, en niet de gemeente van Christus.   

Hier vinden wij het sterrenbeeld van de maagd, Virgo. De maan onder haar voeten, 

de opkomende zon, Gods volk wijst hiermede naar de eerste scheppingsdag. Dit 

betekent voor Joden de nieuwjaarsdag in de maand september.  

De vrouw en het kind is een herhaalde profetie van Israël in de grote verdrukking.   

  
Jesaja 9:6  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.   

In dit ene vers staat een dubbele profetie. Eerst de 

geboorte van Christus, het Bijbelse christendom  

en eeuwen later Zijn koningschap, welke 

beschreven in vorig hoofdstuk.   Wie is de vrouw? 

De vrouw is het gelovige overblijfsel van Israël! 

Dezelfde vraag is gesteld in Hooglied!  (Boekvert.): 10  "Wie is zij toch?" vragen zij zich 

af. "Zij heeft de schoonheid van een nieuwe morgen, de zuiverheid van de lichtende 

maan en straalt als het zonlicht zelf. Er gaat kracht en sterkte van haar uit."(Hgl 6).  

 

 

https://biblespace.org/


 

Bijbelverklaring   https://biblespace.org                                                             Vg.  RONNY GAYTANT  Pagina 58  

  

 

De twaalf sterren, zijn beelden van de twaalf stammen van Israël, de bruid! Het 

zijn kroonjuwelen, en dit wijst naar komende Koninklijke machten.  

   

Jes. 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.  

  

 De Bijbel geeft zelf de nodige uitleg, welke verwijst naar Israël, en niet naar de 

gemeente. (Gen.37:9).   

En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu 

heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor 

mij neer.  
(Jes.54:5-6 ).  

EEN TWEEDE HEMELTEKEN. (3,4)  

 

De rossige draak heeft zijn naam in de Bijbel, De leviathan. Dit woord bestaat uit 

"levi" wat "begeleider" betekent. "Tan" betekent monster. Sommigen zien het als 

een bestaand zeemonster. Het is de oude slang, het listigste dier ter wereld. Het 

beïnvloedt de wereldleiders, welke het christendom willen laten verdwijnen. Zij 

aanbidden de draak, let op het satanisme als in Amerika. Onlangs benoemde 

President Biden een satanist in het witte huis!! Jammer de ongelovige wereld ziet 

dit niet en begrijpt dit niet door geestelijke blindheid, onwetendheid, waarvan ze niet 

wil genezen, ze blijven de Bijbel ongehoorzaam. Het sterrenbeeld van de draak 

door God geschapen:  

13  Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de  

langwemelende slang geschapen.Job.26:13  

De drakenstaart slaat een derde van de sterren op aarde. Symbolisch gevallen 

engelen! Sterren staan soms ook symbolisch voor engelen. Ook hier is de draak 

terug te vinden aan de hemel, links staande voor de maagd.  

De staart van de draak kan mogelijks de staart van de komeet “Elenin” zijn. Welke  

in de nabijheid van de aarde zou komen. Het kleur van de draak is rood, wat wijst 

naar bloedvergieten, oorlog!  De satan begeleidde ook Kaïn om te moorden. (5) De 

draak staat klaar om het kind, de gemeente, van de maagd om te brengen. Maar 

het kind ontsnapt. Vele malen probeerde de satan Gods plannen te dwarsbomen. 

Bedenk de prachtige ontsnapping van Mozes, Jezus enz.  
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De vrouw baart een kind, een man, inderdaad, “Christus”, is uit Israël geboren. Het  

Griekse woord voor “kind, man” is “poimainein”, wat velen ook naar “herder” 

verwijzen. Van die man, mens, werd geschreven dat hij zal regeren over alle 

heidenen, en dit is niemand anders dan Jezus Christus tijdens het duizendjarige 

rijk. (Jes.9:6, Micha 5:2) ).  De apostel zag nu dat Christus zou gaan regeren als koning, 

zoals de profeet Jesaja eens schreef.  De weeën zijn de pijnlijke gebeurtenissen 

welke nog komen over Gods volk. God gaat tot haar hart spreken. (Hos.2:13,14,15) 

(KJV)    

  

Het gelovig overblijfsel van Israël en de onthoofde christenen uit de verdrukking, 

zullen met Jezus Christus, en na de grote verdrukking, de ganse wereld regeren. 

Hun eigen koning welke ze eens kruisigden en verwierpen. Het schijnchristelijk 

Europa van vandaag is Israël niet gunstig gezind, integendeel het geeft financiële 

steun aan Israëls vijanden! Er wachten Europa zeer bange tijden!!  

DE DRAAK HAD ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS.  

De zeven hoofden spreken van een perfecte politieke wereldlijke, controlerende macht 

die de invloed van satans macht ervaart. Het zijn in feite satanisten. De macht van de 

draak (zeven regeringsleiders) zal gekenmerkt worden door hun vijandigheid 

tegenover het land van de Bijbel. Mogelijks de G7? Of steenrijke globalisten!  

Zijn tien horens kunnen spreken wellicht van een militaire macht door tien machtige 

staten die zich verbinden, en wereldheerschappij willen voeren. Wij moeten ook de 

groter wordende macht van de V.N. in het oog houden, en haar veelvuldiger optreden 

met macht. Ook deze wereldmacht staat momenteel vijandig tegenover Israël.   

De vrouw gaat vluchten in de woestijn of onbewoond land, tijdens de tweede 

helft van de grote verdrukking. God zal haar een schuilplaats bereiden en hen 

voorzien van eten en onderhoud!! Dit zal een levende hoop voor het gelovig Israël 

worden. Jezus haalt dit aan in Matth.24:15-16.   

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel 

gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16 (2415b) 

laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.  

OORLOG IN DE HEMEL!  

(7,10) De engel Michael voert strijd tegen de satan, de 

overste van de gevallen engelen. Een strijd in de 

hemelse gewesten komen wij ook tegen, ja ook 

vandaag nog. Ook ons denken wordt sterk beïnvloed 

vanuit deze onzichtbare wereld, daarom moeten wij 

ons wapenen zoals in de brief aan de Efeziërs 

beschreven.   
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De grote draak verliest na de strijd, de hemeloorlog en wordt met zijn bende opstandige 

engelen op de aarde geworpen.  Dan zal de satan op aarde zijn oorlog voeren tegen 

alles wat met God te maken heeft, en bijzonder tegen het Joodse volk.   

DE OORLOG GEWONNEN DOOR HET BLOED VAN  

HET LAM EN HET GETUIGENIS!  

 

(11-12) Hier kunnen wij zien dat er grote vreugde in de hemel is, voor hen die 

geloofden in het bloed van het Lam, en hun getuigenis! Die christenen zochten niet 

verder het wereldse streven naar rijkdom en eer, maar zochten Gods eer! Dus wie 

niet wil geloven in het bloed van Jezus is een verloren ziel!  Daartegenover komt 

een onbeschrijfelijk groot verdriet hier op de aarde, door al dit gebeuren.   

Wee... voor hen die hier achter blijven, en niet wilden luisteren. De achterblijvers 

zullen hier leven met satan zelf op aarde, grimmige en moordende dagen zullen dat 

zijn! Let erop dat satan weet, dat hij weinig tijd heeft. Dit wijst erop dat hij toch een 

beperkte inzicht heeft in de profetieën! Daarom zaait hij zoveel verwarring onder de 

christenen vandaag met schijnwonderen.  Daarom is er veel misbegrip over wat 

“profeteren” betekent!   

(13-18) Na de opname, toen zag de satan in, dat hij op aarde was terechtgekomen 

buiten zijn eigen wil! Hij vervolgt Israël, met zijn demonische legermacht en alle 

middelen, en mogelijks UFO’ s.  Waarom verschijnen vandaag meer en meer UFO’ 

s boven Israël? 

Op dit ogenblik zal er dus een ernstige vervolging en een Jodenhaat tegen Gods 

volk opnieuw plaatsgrijpen, op basis van leugens, een mogelijke nieuwe  

Holocaust? Vandaag al waar te nemen in de veranderingen met de 

Arabische/Islamitische agressie.  Wij kunnen aanvaarden dat hier de tweede helft 

van de grote verdrukking begint. Er staat Israël, maar ook de wereld, nog veel leed 

te wachten, toch zal een overblijfsel de Heer ontmoeten, en hun Messias eindelijk 

ontdekken. Israel zal door massamanipulatie de schuld van alle wereldproblemen 

krijgen, de Europese perspropaganda en CNN zijn nu al éénzijdig extreem, en niet 

objectief! De Coronaplaag wil men opnieuw ook in de schoenen schuiven van 

Gods volk. Dit is een van de oorzaken van de wraak des Heren!!!   

Deuteronomium 32:35 Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal 
wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt.  
Deuteronomium 32:36 Want de HERE zal recht doen aan zijn volk en Zich ontfermen over zijn 
knechten; wanneer Hij ziet, dat hun kracht vergaan is, van hoog tot laag allen hun einde 
gevonden hebben  
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DE MYSTERIEUZE ONTSNAPPING!   

 

  

(14) Wij weten dat Israël Gods oogappel is, en Hij is het die hen wonderlijk zal 

laten ontsnappen, aan deze volkenmoord. De eerste vervolging door Hitler met 6 

miljoen doden, werd een mislukking van de satan. Een nieuwe poging tot uitroeiing 

komt er zeker! Wij stellen vast dat het beest die de wonde van het zwaard, laatste 

wereldoorlog, had, weer tot leven komt! Het fascisme komt terug, let op Oekraïne, 

met steun van het gedemoniseerde Amerika!!! De zeedraak, Leviathan, zal 

ondergaan want Jezus zal optreden! ( Jes.51:9) 

(15) De vrouw, Israël, krijgt twee arendsvleugels een vliegtuig?  Ze ontsnappen 

miraculeus of vermoedelijk met grote vliegtuigen, naar een onbewoonde, 

ongekende rotsachtige plaats. Niet alle Joden, enkel die in Jezus geloven! 

(Matth.24)  

 
Jesaja 16:1-5. 4 Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! wees gij hun een 

schuilplaats voor het aangezicht des verstoorders; want de onderdrukker heeft een 

einde, de verstoring is te niet geworden, de overtreders zijn van de aarde vergaan. 

(STV)  

Daar staat de plaats Sela en is bekend als Petra (zie 

foto hierboven) in Jordanië. (Moab) Het wordt hun 

schuilplaats, maar de schrift geeft geen duidelijke 

plaats aan. Wij vinden enkel een aanwijzing in de 

profeet Daniel. Edom en Moab zullen veilige 

gebieden zijn tijdens de antichrist, daarom is er een 

vermoeden dat men hierheen zal vluchten. Andere 

plaatsen zijn niet uitgesloten, de toekomst zal 

wellicht nog inzicht geven, of zijn wij dan al weg?  

 41  Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn 

macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten.Dan.11   
  

De satan en later de antichrist kan in al zijn grimmigheid daar niet tegen op!  In vers 

15 probeert hij net als de Farao met een helse legermacht de gevluchte te 

achterhalen en te bestrijden. Deze stroom kan ook gezien worden als een Tsunami-

vloed. Doch God komt opnieuw op het wereldtoneel, en laat door een natuurramp 

of plaag deze vloed of legermacht verdwijnen. Dit zal geen sprookje van 

Nostradamus zijn! Wij veronderstellen dat er nog heel wat joden tot geloof zullen 

zijn gekomen, bij al dit gebeuren. Na de prediking van de 144.000 Joodse 

evangelisten en de twee getuigen. En bij de wederkomst van Jezus zal het 

overblijfsel tot geloof komen. Edom, Moab, Ammon lijkt het huis, nakomelingen  van 

Esau!   
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Aansluitend op het laatste vers van vorig hoofdstuk. Het tijdstip is hier: het uitbreken 

van een oorlog te beginnen tegen Israël en de Messiaanse christenen. De apostel 

keert terug tot het eerste zegel in hoofdstuk 6, waar het rood paard de wereldvrede 

wegneemt. (1,2) De apostel Johannes ziet weer een nieuw gezicht, vanop de 

duinen. Het is niet de draak die op het zand zit! (zie opnieuw STV/KJV)  

HOOFDSTUK 13 
“HET BEEST UIT DE ZEE”   

DE ANTICHRIST  
  

12  Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer 

maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van 

natiën, die bruisen zoals geweldige wateren 

bruisen. Jes.17  

  

"Volkeren" symbolisch beschreven als rumoerige 

zeeën. Wij letten op het rumoer, dit is verwarring, 

chaos, onrust, en vele kwalijke gevolgen welke onder de heidense volkeren 

begint. Deze ontwikkelingen komen ten gevolge van volk zal opstaan tegen volk. 

(Matth.24) Wat wij vandaag zien is dat de volkeren van het oude Romeinse Rijk 

en de nakomelingen, duidelijk in een agressieve opstand komen, een streven 

naar macht, omwille van financiële, economische, politieke en religieuze redens. 

Oude wereldrijken willen zich herstellen!   

  

HET BEEST MET TIEN HORENS EN ZEVEN KOPPEN.  

 

Horens of kronen in de Bijbel staan symbool voor een macht of een 

koninkrijk.(1Sam.2:1) Er komt een wereldregeringsakkoord tussen tien machtige 

landen Leiders, kooplieden of monarchie welke te voorschijn komen uit de 

volkeren en nakomelingen van het oude Romeinse Rijk. (Dan.2:41, 7:24) Deze 

tien grootmachten komen overeen met de tien tenen van het beeld in Daniel 

beschreven, dictatuur en vermengd met democratie.   

Op die horens of kronen staan wel namen van godslastering, namen van afgoden. 

(Joh.10:33) Godslastering betekent in de eerste plaats, mensen die spreken, en 

handelen alsof ze zelf God zijn. De Romeinse keizers hadden ook zulke 

godslasterende titels aangenomen en overgenomen van de Grieken onder andere 

de namen. Zij wilden laten geloven dat ze als de levende God zelf waren. Hun taal 

en gewoonten waren godslasterlijk.  

2  (NBG51) 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.  

 

https://biblespace.org/


 

Bijbelverklaring   https://biblespace.org                                                             Vg.  RONNY GAYTANT  Pagina 63  

  

De apostel beschrijft het beest, als een wereldrijk en een persoon, een wereldrijk 

met symbolische kenmerken van dieren. In de droom van Nebukadnezar, komen 

ook de dieren van de wereldrijken terug. (Dan.7:7) De apostel ziet dit laatste dier, 

een monster, met kenmerken van alle voorgaande wereldrijken. Het weerspiegelt 

je een krachtig dictatoriaal wereldregime voor. De antichrist krijgt hier satanische, 

bovennatuurlijke macht, bij zijn aanstelling, achter de schermen. Dit geeft invloed 

op de ganse wereldbevolking!   

HET MONSTERBEEST UIT DE ZEE IS ALS EEN LUIPAARD GELIJK.  

Normaal is er vis in de zee. Het werd dus niet in vergelijking gesteld met een soort 

zeemonster. Dat gevaarlijk beest heeft kenmerken van snelheid, roven, verslinden, en 

brutaal veroveren. Wij horen over de noodzakelijkheid van supersnelle militaire 

interventiemachten. De snelle Leopardtanks kunnen een beeld hiervan voorstellen. De 

luipaard staat symbolisch ook voor een geld rovend Griekenland. Griekenland kocht 

onlangs en ondanks zijn financiële crisis, nog 400 Amerikaanse tanks!  

Grieken staan ook voor oude afgoderij en goddeloosheid.   

Het beest, het monster, heeft sterke berenpoten, dit spreekt van stabiliteit maar 

is onrustig. Een deel van de gebruikte symboliek van dit beest vinden wij terug in 

spreuken: 15 De goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende 

leeuw, en een beer, die ginds en weder loopt.Spr.28    

  

 De beer als het Rijk der Meden en Perzen (Iran/Irak) gezien, of soms ook als 

Rusland. Deze symbolische taal doet ons onderzoeken waaraan berenpoten kunnen 

doen denken. Onze spreuk kenmerkt een hongerige beer door zijn heen en weer 

lopen, of rooftochten te maken om zijn honger of zijn begeerten te stillen?   

Denk aan Rusland welke olie of “goud en zilver” nodig heeft voor zijn groot 

beroepsleger. Gog zal uittrekken om Israël te beroven volgens de profeet Ezechiël. 

Israël heeft nu olie en gas gevonden. 

   

De leeuwenmuil. Doet ons denken aan wereldleiders met een 

charismatisch sprekerstalent. (Dan.7:8) Ook grootspraak en charisma 

van de leider, hierbij te denken aan de optredende antichrist, een type 

Obama. De huidige Iraanse president, en anderen, zijn een voorbeeld 

van grootspraak. De leeuw was en blijft ook het 

voornaamste symbolisch beeld van Babylon. 

Welk Babylon? Dochter van Babylon, Rome? 

Deze nieuwe en toekomstige leider zal nu de macht en de 

kracht van de draak ontvangen, een bovenmenselijke 

moordende macht om de wereld te regeren! (2Thess.2:9)   
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Als een vergelijkend klein tegenbeeld gebeurde dit ook toen Keizer Constantijn, de 

zon en draakaanbidder zijn religieuze macht en zijn heilige stoel overdroeg aan de 

eerste bisschop van Rome. Die pauselijke macht werd de macht als van een 

Romeinse keizer.  

Iedere toenmalige bisschop werd ook de titel pontifex gegeven.  De keizer droeg zijn 

Hoofd-hogepriester titel van de Romeinse godsdienst over, die titel was: “Pontifex 

Maximus” De keizer schonk autoriteit, voorrechten, en landgoederen!   

De komende antichrist komt aan de wereldmacht door, satansaanbidding en 

bedrog, doch vanuit de occulte onderwereld!   

9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met 

allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10  en met 

allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 

waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11  En daarom 

zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 

geloven,12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid 

niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de 

ongerechtigheid.2 Thess.2  

 De macht van satan is overal te vinden in Religie, politiek, opvoeding, financiën en in 

de leugenachtige wetenschap met valse theorieën! Enkel wie de Bijbel leest en 

gelooft, ontdekt de oorzaken van de huidige chaos in de wereld! Iedereen moet ook 

beseffen dat die antichrist zal komen uit een elite gevormd uit de rijksten der aarde. 

Uit deze elite komt de antichrist! ( Cfr. De dertien bloedlijnen en van satan)  

Noemt de paus zich antichrist? Oude documenten tonen dit aan!  

DE OPSTANDING VAN DE ANTICHRIST.  
DE DODELIJKE WOND. 

(3,6) Eerste optie: De antichrist zal dodelijk verwond geraken, maar als bij 

schijnwonder uit de doden terug opstaan. Dit moet een bedrieglijk tegenbeeld vormen 

van onze opgestane Heer! De wereld zal deze man blindelings en hysterisch navolgen, 

wellicht na het satanische bedrieglijke wonder dat ze wereldwijd zullen gezien hebben 

op het Internet. Wij verwijzen eenvoudig naar het opnieuw tot leven komen van het 

fascisme, welke jaren na de W.O.II als verdwenen was.  

Bedenk hoe men filmbeelden bedrieglijk kan manipuleren! De media krijgt machtige 

invloed en is het beste middel voor massamanipulatie! Een schijndood kan tot de 

mogelijkheden behoren, of de dwaling die God zend als hierboven?  DE 

Coronadwaling? De politieke wereld zal de wereldbekende man met satans macht 

blindelings nalopen en aanbidden. (Joh.5:43)   

 Een  tweede optie: De Katholieke kerk onderging een grote catastrofe. In 1798 onder 

Pius VI. Werd de Republiek Rome uitgeroepen. De paus werd daarna gearresteerd en 

naar Frankrijk gedeporteerd in de Franse revolutie.  
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Jezuïeten werden afgeschaft, met grote gevolgen. De kerk werd toen compleet 

machteloos.  De U.S.A. werden onafhankelijk na een strijd met de Engelsen. In 1929 

werd Vaticaanstad een soevereine staat door Mussolini met het verdrag van 

Lateranen. In Februari 1796 viel Bonaparte de pauselijke staten binnen!    

Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke 
wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,  

  

Deze wereldleider of antichrist zal God lasteren voor het volk, en hen die in de 

hemel wonen. Hij zal in de tweede helft van de grote verdrukking optreden als God 

zelf en aanbidding wettelijk verplichtend maken!  Zijn eigen staatskerk! 

  
Mark. 13:14 Wanneer gij de gruwel der ontheiliging ziet staan, waar hij niet staan  

mag, —die het leest, begrijpe het! —laten zij, die in Judea zijn, dan  naar de bergen 

vluchten; (Can.vert.)—  

  

Geen enkel land zal nog kunnen oorlog voeren tegen zijn gekregen legermacht. 

Zou dit een enorme actieve legermacht van de V.N. kunnen zijn? Niemand kan er 

nog oorlog tegen voeren! Zal het oude traditionele pausdom zijn oorspronkelijke 

wereldmacht herwinnen door compromissen met andere Godsdiensten en politieke 

leiders zoals in de geschiedenis?   

  

1 Joh.2:18  Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een 

antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen 

wij, dat het de laatste ure is.  

Antichrist betekent: Anti betekent  1. “Tegen” 2. “In de plaats van”    

Plaatsvervangende functie. Onder deze antichristen, bedoelde Johannes, 

schijnchristenen, zij die waren afgevallen van het ware jonge christendom, en de 

gezonde leer. Mensen die geen nadelen wilden verdragen door vast te houden aan 

de Bijbelse leer. Zij volgden toen al de invloed van de zonneaanbidding van de 

Romeinse keizer.  

GODS VOLK ISRAEL, GEHAAT EN OPNIEUW ZWAAR VERVOLGD?  

(7,10) Hij zal oorlog voeren tegen de “heiligen”! Wie zijn die heiligen?   

  

Heilig betekent niet, een mens zonder zonde, ook niet een soort moeder 

Theresa. Ook geen valse heiligverklaring, want dat is Godslastering. Heilig 

betekent dat God eerst een volk heeft afgezonderd, welke door hem zou 

worden gebruikt, namelijk Israël.  Zo zal Esau/Edom uit grote haat en 

hebzuchtigheid opnieuw Jacob, Israël naar het leven staan. Daarna allen uit de 

heidenen die door Christus zelf zijn afgezonderd om Hem te dienen, van Hem 

te getuigen, tijdens de grote verdrukking, en door Hem zullen worden gebruikt 

als profeten!   
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 Er zullen zware vervolgingen zijn voor hen die dan nog christen werden en 

weigeren. Deze aardbewoners zullen wettelijk verplicht worden de antichrist, lees 

satan te aanbidden, zullen systematisch worden omgebracht, door onthoofding. 

(Shariawet?) (Noachitische wetten Amerika) Allen ze staan immers niet in het boek 

des levens vermeld. (10) Wie zich zal verzetten, zal meedogenloos worden 

omgebracht. 

 BEEST UIT DE AARDE  
 

DE VALSE PROFEET  

(11) Dit is een komende sterk occulte, magische valse profeet. De strijd om het 

leiderschap of voorzitterschap van de komende wereldgodsdienst is begonnen! 

Een machtsstrijd gevoerd op occulte wolken. "uit de aarde" of met hulp "uit de 

onderwereld". Dit toont aan dat deze valse profeet uit een bepaalde valse, 

demonische godsdienst komt waar men zich bezighoudt met occulte praktijken. Het 

heeft de macht van satan gekregen, wel occulte macht en een verleidende 

spraakbekwaamheid.  

"twee horens als die van het Lam"  

 

Deze valse profeet heeft twee horens, twee soorten 

wereldmachten. Namelijk een politieke of Koninklijke 

macht, en een traditionele religieuze macht. Voor het 

ogenblik nemen wij drie voorbeelden, mogelijkheden, 

die aan deze voorwaarden voldoen.   

Het eerste: De paus die aan deze voorwaarden voldoet, en ook tevens een grote 

kans maakt om de komende oecumenische wereld- staatsgodsdienst te leiden. Hij 

is ook een politiek leider, of “koning” sinds de overeenkomst met de Italiaanse staat.   

Hij heeft ook een zeer openlijke antichristelijke doctrine, welke zal passen in het 

hele kader van de komende antichrist zelf, het eerste beest. Doch wij zien hem als 

de valse antichristelijke profeet.  

De tweede mogelijkheid:   

De Islam. Deze godsdienst gebruikt ook de twee 

machten, politieke en religieuze macht voor het volk. Bv. 

Libië Turkije, zal overgaan naar een geheel van deze 

twee machten, de Sharia.  Dit tegen of met de zin van 

het democratische westen. Wij zien het vandaag al 

aankomen.   
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De Derde optie waar ook over wordt 

gesproken, het Verenigd koninkrijk, 

waar het staatshoofd ook de 

protestantse kerk regeert. Doch de 

symboliek van  het wapenschild is 

ontegensprekelijk terug te vinden in de 

Bijbel. De duivel sprak te willen worden 

als God. Gods naam: “I am” en Will i 

am = William! (Exod.3:14) Toekomstig 

na Koning Charles III? 

(12,14) Het occulte werk van deze 

valse profeet zal groot zijn in de hele 

wereld, hij zal de wereld voorbereiden op de openbare komst van de antichrist.   

 Er zal dus een deal zijn tussen de antichrist en de wereldprofeet. Onder dwang 

en misleiding laat hij alle volken het eerste beest aanbidden. Het eerste beest 

had een dodelijke wond door het zwaard. Symbool voor zwaard is oorlog of 

strijd, Napoleon, Hitler?  Hier wordt in feite een heropleving beschreven van 

fascisme.  Paganisme zal bij wet worden ingevoerd. Door magische, occulte 

praktijken, symbolen en schijnwonderen zal de valse kerkleider vele mensen 

kunnen misleiden.   

Hij zal vuur uit de hemel (als) wonderlijk doen 

neerdalen!   

Velen zullen verleid worden, omdat ze de waarheid niet 

wilden aannemen, en dus in de duisternis zijn gebleven. 

Velen die zeggen te geloven in God zullen ook hier 

gevangen worden. Enkel de Bijbel spreekt de waarheid! 

Het vuur, de bliksem uit de hemel zagen wij al bij het 

verkiezen van de laatste antichristelijke paus te Rome.  

EEN SPREKEND STANDBEELD!? 

 (15,18) De bedoeling van deze komende wereldleider is aanbeden te worden door 

de aardbewoners, of ze dat nu willen of niet.  

 3   Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval 

komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 2 

Thess.2  

Er komt dus een religieuze en wettelijke aanbidding, een verplichte 

staatsgodsdienst over de ganse wereld in alle vormen. Paganisme 

zal worden ingevoerd.  Dit zal zich aandienen als een soort 

onbewuste rituele satansaanbidding, welke voor ingewijden niets 

nieuws is onder de zon, doch bestemd voor de ongelovige en religieuze mens.  
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Satan wil aanbeden worden, de namen doen er niet toe, of het nu Horus, Leviathan, 

Abbadon of Lucifer is telt niet.  Maar er komt wel protest. 

Voorbeeld IHS symbool van drie zonnegoden. I= Isis (Egypte) H= Horus en S= 

Seth Horus en Seth kronen een farao. Zo zal ook Satan zijn macht geven aan 

de antichrist op aarde  

Isis                                                                                                             Horus                                   

Horus en                                   set  

   

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.16  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,17  en dat niemand kan 

kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van 

zijn naam heeft.  

Beeld en geest van de antichrist aanbidden via Internet en onder controle via G5 en 

het merkteken 666 

  

HET MERKTEKEN VAN DE ANTICHRIST  

(16,17) Onder het beeld mogen wij ook het computer of smartphone zien, in de vorm 

van QR? Het is een wereldsysteem dat zich langzaam aan het ontwikkelen is, in 

voorbereiding op de openbaring van de antichrist. Het komt eerst uit de vrije 

economische en financiële wereld, later wettelijk verplicht. De satan wil dat de werking 

van het merkteken geheim blijft voor het publiek. Doch de Bijbel geeft uitleg en 

waarschuwt voor de gevolgen. De wereldpolitiek zal het gebruiken als een volmaakte 

machtsfactor. Alles komt onder totale controle. De coronaplaag zal een druk vormen 

om een NWO te vormen. Een inenting met chip kan worden gepromoot!  

De “ Biologische chip kan bij mensen ingeplant worden. Een wettelijk verplichte 

“chip” in je hand of arm ( Hebr.Yad)  of in je voorhoofd is op komst. Geen tatoeage?  

Nu kan het al vrij worden ingeplant, en mensen vinden het heel positief. Bv. 

Kidnapping, persoonlijk medisch dossier, maar ook bij verkeerscontrole enz. Het is 

een biometrisch identificatiesysteem.  
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De chip bevat al uw persoonlijke gegevens, een antenne en een gevaarlijke 

verbinding met de hersenen via het weefsel van de mens. In de vaccins zitten de 

nodige verzwegen stofdeeltjes voor de verbinding. Zodoende kan men de gedachten 

van die mens manipuleren, ook doden!  enz. Het heeft slechts de lengte van een 

graankorrel.  

  

Niet kunnen kopen of verkopen: zonder de chip, wil zeggen geen enkele 

geldverrichting zal kunnen gebeuren. Wie de chip wel liet plaatsen zal, verder 

kunnen maar alles wordt officieel en door de staatscomputer (Big Brother) nagezien 

en onder controle via G5 militaire straling! Een digitale wereldmunt zal worden 

ingevoerd via de bank, en achteraf opengesteld om erover te beschikken via het 

merkteken!  

 

De computer van het beest, zal allen opsporen die het merkteken weigeren, en zij 

zullen omgebracht worden door onthoofding, zogezegd in de naam van God! 

(Alah?) Wie de chip weigert verliest alle burgerrechten. Deze chip zal ook invloed 

hebben op het DNA van ieder mens. 

 

HET INPLANTEN VAN DE CHIP:  

Voor het merkteken en de naam staat in het Grieks het woord: “charagma” Dit woord 

bevat twee begrippen samen. Hetzelfde woord gebruikt men buiten de Bijbel, enkel bij 

een slangenbeet. Bij de slangenbeet doorboren de twee tanden de huid, daarna komt 

het gif via de tanden in het bloed. Het inplanten van een microbiochip gebeurt vandaag 

op dezelfde wijze, via een injectie met een naald.   

Het verwijderen van de chip is bijzonder gevaarlijk, want er is weefselverbinding, 

en bij het breken laat het een bacterie los, en het signaal naar de overheid valt uit! 

Het woord “chalal” betekent doorboren, piercen, inenten, prikken en onrein maken.  

 In Thailand en Mexico is het al verplicht, zonder volksraadpleging. De testen zoals 

hiernaast, om signalen van de hersenen over te brengen naar iemand anders zijn al 

mogelijk. Het maakt een verbinding, mogelijks al een satellietverbinding, welke 

later zal worden gebruikt worden door de antichrist. De ongelovige mens zal worden 

verbonden of geketend als slaaf aan de satan.  

Mensen laten zich vrij snel verleiden door het grote gebrek aan Bijbelkennis. Ook 

weten wij dat de letters van het Hebreeuwse en Griekse alfabet een getalswaarde 

hebben, en zodoende kan men de getalswaarde van iemands naam berekenen. Zijn 

occulte supermacht krijgt hij bij zijn aanstelling als wereldpresident!  
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De Hebreeuwse getalwaarden voor een letter tonen ook het volgende:  

 

Slang  (=Samech) getalswaarde: 60  

Haak  (=verbinding G5) (waw): 6  

(merk) teken (=tav) aan het hoofd(=rech) :600,  

Samen 666  

 

In het Hebreeuwse alfabet hebben de letters niet alleen een getalswaarde, maar 

ook een duidelijke betekenis ( Cfr. Liliane Warris ). Bijbelgetrouwe christenen zullen 

wellicht deze controlewetten niet meer meemaken!  

De letter Waw speelt hier een zeer belangrijke rol, de verbinding tussen de mens 

en de antichrist, welke het denken van de mens zeker zal beïnvloeden en 

manipuleren! Wie het verplichte merkteken aanneemt zal zijn vrije wil sterk beperkt 

worden, slaaf dus! Mogelijks zal hij onbewust handelen! Hij zal niet meer kunnen 

kiezen voor de Koning der koningen: Jezus, hij volgt de weg naar de tweede dood.  

 

HOOFDSTUK 14  

 

(1,5) Wij zien in dit gedeelte, dat de 

antichristelijke machten verzwakken 

door de voorafgaande oordelen. Men 

begint te twijfelen aan de macht van de 

antichrist. Johannes ziet hier al het LAM 

van God staan, niemand anders dan, 

Jezus Christus op de berg Sion te 

Jeruzalem!  

Wij mogen zeggen klaar voor de allerlaatste strijd met de satanische machten van de 

antichristelijke, wereldorde!   

144.ooo Joodse evangelisten volgen Jezus. In hun voorhoofden de naam van God, 

JHWH. Zij zijn dan eigendom van de levende God! Johannes hoort nu de stem van de 

levende God. Nu zingt men nieuwe liederen en nieuwe muziek, enkel de 144.000 

kunnen het hemels lied zingen! Hij ziet ze nu zingen voor de troon, dus voor God. Dus 

geen door satan geïnspireerde muziek meer op de aarde. Er komt straks een einde 

aan de goddeloze en falende regeringen.   

Het zal beginnen op de berg Sion. De tempelberg komt ook vandaag meer en meer in 

de kijker. Een levenseinde is in zicht voor hen die de biochip, het merkteken hebben 

van de antichrist, ze zijn nu onbekeerbaar!   
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De verzegelden behoren God zelf toe, en zullen helpen een einde te maken aan alle 

wereldse ongerechtigheid en deze Joden hatende wereld!   

144.000, niet bevlekt door vrouwen (v.4). Het is helemaal niet de gedachte dat het 

huwelijksverbond on-Bijbels zou zijn, slecht of verboden. Deze Joden, welke geloven 

in Jezus, worden beschouwd als de eerstelingen voor de nieuwe bedeling van het 

duizendjarig vrederijk. Het woord: “bevlekken” vinden wij ook terug als 

“onbezoedeld” in Hebr. 4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, 

want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.  

Het niet bevlekt zijn betekent: Zij hebben niet aan geestelijke hoererij of overspel 

gedaan. M.a.w. Ze lieten zich niet in met een Oecumenische of New Age gezindheid! 

De vrouwen staan hier symbolisch voor allerlei soorten staatskerken. Wil zeggen ze 

werkten nooit mee met alle staatsgodsdiensten, met een staatsinkomen.   

(6,7) God brengt nog een globale evangelisatie vanuit het midden van de hemel door 

een sterke engel opdat ieder mens het hoort en ziet! Centraal in de hemel. Wat 

centraal staat in de Bijbel staat is heel belangrijk. (P.Steffens) Een wereldwijde 

waarschuwing en een wereldwijde hoorbare oproep om te geloven in Jezus! God sprak 

op vele wijzen! Ook deze verkondiging zal niet afwijken van de Bijbel! Het is een 

nieuwe laatste kans ook voor Gods volk Israël. 
 

 

(Hebr.1:1-2) 1 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! 

 

HET MACHTIGE NIEUWE BABYLON (VATICAANSTAD?) ZAL VALLEN!  

 

(8,11) Een tweede engel spreekt een tijd na de eerste 

engel, een aankomend oordeel uit over het grote Babel. 

Deze religieuze en politieke wereldmacht zal zeker 

verdwijnen. Alle volkeren zijn eeuwenlang ernstig en door 

occulte machten zwaar beïnvloed. De religieuze invloed van 

Nimrod, Semiramis en het kind Tammuz, heeft zich overal 

en onder alle vormen verspreid. De wisselwerking van de 

Roomse kerk met andere heidense godsdiensten, werden 

sterk aangetrokken en bevorderd door de Poolse paus. En 

bijzonder ook vandaag, met Bergolio na de staatsgreep in 

het Vaticaan, ondersteund door toenmalige B. Obama.  

  
Jer.51 : 7  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. 8 

Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, 

misschien is het te genezen.   
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De wijn is een, beeld van luxe en macht, het 

benevelt en ontmantelt het verstand, en de 

volkeren werden listig misleid tot ontucht en 

paganisme.   

De hostie is een beeld van de zon, en de 

gouden beker, waarvoor men knielt! In het 

woord hostie, zit in het Engelse woord host, 

wat gastheer betekent.   

Ds. Hislop haalt dit aan in zijn boek “The two Babylons” De 

Gastheer of “hostie” van de R.K.K. is hun grote pagan, of afgod 

volgens Ds. Hislop. Het is de vervulling van de profetie uit de 

profeet Daniel (12:11) en aangehaald door Jezus:   

15  Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door 

Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16  

Dat als dan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; Matth.24  

Achter dit pagan symbool schuilt de “gastheer” die de wereld zal verwelkomen.   

 De hostie is ontstaan uit de Romeinse afgoderij, met hun vele goden. Een hostie was 

een klein rond biscuit dat men ook aan de kinderen gaf, maar ook werd geofferd aan 

een van de Romeinse afgoden. Officieren brachten dit koekje aan de afgoden in de 

morgen, en mochten niets eten vanaf middernacht. Het rond biscuittje werd vooraf 

gewijd vooraleer het werd geofferd. Cicero een Romeins redenaar en afgodspriester, 

stelde zich de vraag hoe nu een mens zo dwaas kon zijn, om zich te voeden met een 

god.   

Dit gebeurde toen de paus de titel kreeg van “Pontifex Maximus” en dit mysterieus 

ritueel toch behield. De transsubstantieleer is een oud Babylonisch principe. Wie het 

tijdens de middeleeuwen niet wilde geloven kwam op de brandstapels. De 

werkelijkheid was, dat men hierdoor weigerde, indirect de satan te willen aanbidden! 
(Denk aan Daniel en het beeld van Nebukadnezar)  

WEB-HOST! EEN INTERNET GASTHEER!  

Wij kijken even naar het woord Web-host, wat 

naar het wereldwijde internetsysteem wijst, een 

modern Babel. Zo zag de apostel Johannes met 

veel verdriet, dat in het christendom ook 

eenzelfde streven zou ontstaan als in Babel 

destijds, m.a.w. allianties en globalisatie! 

Daarom zag hij ook Rome als het 

apocalyptische, antichristelijke, dochter van 

Babel. 
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Babel had een toren, men kon controleren, en boven op de toren ontucht en afgoderij 

plegen. Het apocalyptische Babel zal de eenheid in de wereld, bevorderen, om 

uiteindelijk de wereldwijde webhosting, Gastheer/Host, Satan mysterieus te laten 

aanbidden, onder de vorm van paganisme of een beeld van de komende antichrist. 

Dit zal later staan in de tempel te Jeruzalem. Een beeld, of een computercentrale, 

waardoor ieder mens met merkteken werd gestrikt!   

 

PSALM 106:35-39 OORDEEL OVER OCCULTE AFGODERIJ.  

 

34   Zij verdelgden de volken niet, van welke de HERE tot hen gesproken had;35  maar zij 

lieten zich in met de heidenen en leerden hun werken, 36  zij dienden hun afgoden, die hun 

tot een valstrik werden,37  zij offerden hun zonen en hun dochters aan de boze geesten;38  

ook vergoten zij onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters, die zij offerden aan 

de afgoden van Kanaän, zodat het land door bloedschuld werd ontwijd. 39  Zij verontreinigden 

zich door hun werken, pleegden overspel door hun daden. 40  Toen ontbrandde de toorn 

des HEREN tegen zijn volk, en Hij gruwde van zijn erfdeel; (Openbar.17:5)  

 

De wortels van alle valse godsdiensten komen uit het oude Babel,  

Irak/Iran. De kerk van Rome is compleet doordrongen van de Babylonische rituelen en 

afgoderij, vandaar dat het merendeel van Bijbeluitleggers, zien dat Rome het moderne 

Babel is. Valse profeten willen die uitleg vandaag laten verdwijnen. Vergeet niet dat 

de paus tot 400 na Chr. als de enige vertegenwoordiger werd gezien van Belsazar of 

de Babelse Nimrod. Nimrod was de eerste wereldheerser!   

(9) Een derde oordeelsengel komt met een extra 

waarschuwende boodschap voor hen die leefden en 

die het merkteken zouden durven aannemen. Want 

allen die het merkteken hebben aangenomen, 

hebben gekozen voor de tweede dood, en een 

oordeel, de hel. Het oordeel bestaat uit een 

pijniging met vuur en zwavel of sulfer! Vanwaar 

dat afkomstig zal zijn, weten we niet. Vermoedelijk 

een vulkaan of een moderne raket? Let wel er staat een folterend vuur! (KJV)  

 

Ezechiël 38:22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende 

regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn 

krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 

 

Een vulkaan brengt eerder verterend vuur. Geen rust meer voor de mensen welke 

het merkteken hebben aangenomen en het in zich dragen. Dit gebeurt onder de 

ogen van Jezus! Het spotten met Hem is hier duidelijk verleden tijd!  
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DE LAATSTE BEHOUDEN CHRISTENEN!  

(12,13) Voor hen die dan nog tot geloof in Jezus zijn gekomen, zal de volharding en 

geduld, een pijnlijke noodzaak zijn, om te zien of hun geloof echt is. Nieuwe 

onthoofdingsmekanismen maakt men al klaar! Hier zal geen sprake meer zijn van 

lauwheid onder de christenen, deze laatste christenen bewijzen hun liefde voor de 

Heer met het offer van hun eigen leven! Niet alleen Joden welke tot geloof en inzicht 

waren gekomen, maar ook andere mensen o.a. uit de Laodicea gemeente, welke niet 

werden opgenomen! Ook zullen zij zeker nog loon ontvangen voor hun geloofswerken.   

Die zeldzame allerlaatste christenen zullen het heel moeilijk hebben en hun geloof 

zal zwaar worden beproefd. De H. Geest zal ook actief zijn. Wij zouden ze mogen 

plaatsen in de rij van de geloofshelden!  Denk aan de gelijkenis van de arbeiders in de 

wijngaard, daar kregen de laatste arbeiders evenveel loon uitbetaald als de eersten!   

  

15  Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, 

omdat ik goed ben?16  Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de 

laatsten zijn.Matth.20  

  

(14,16) Een koning, gelijkend op de Messias, met een scherpe zeis in de hand.  

Om de betekenis van de zeis beter te begrijpen.  

Joel 3:9-14..12  Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want 

daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 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. 14 Menigten, menigten in het dal der 

beslissing, want nabij is de dag des HEREN   

Het oogsten gebeurden met een kleine handsikkel, gemaakt uit hout, of een groot 

kaaksbeen van een beest. Aan de binnenzijde werden er stukjes van vuursteen 

aangebracht!  

15 Er kwam een engel uit de tempel en hij riep naar Hem, die op de wolk zat: 

"Zwaai met Uw sikkel en haal de oogst binnen! Het is tijd om te oogsten! De 

oogst van de aarde is rijp!"16 En Hij die op de wolk zat, zwaaide met Zijn sikkel 

over de aarde en de oogst van de aarde werd binnengebracht.17 Ik zag nog een 

engel uit de tempel in de hemel komen en hij had ook een scherpe sikkel.  

Dit wordt helemaal geen oogstfeest. Het is een oordeel welke van de troon van God 

komt, om het kwaad in de wereld te laten verdwijnen.  
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DE SLAG VAN HARMAGEDON.  

 

  

 

  

(17,20) "Har" betekent berg of een hoogte. "Magedon" of "Megiddo" betekent een  

neerhouwen, een slachten en doden. Een enorm groot slagveld.   

 EEN WIJNPERS ALS OORDEEL GODS, GODS VELDSLAG MET DE GODDELOZEN!  

Christenen zien Jeruzalem als de komende hoofdstad van de wereld. God ziet 

Jeruzalem als Zijn stad. Israël is nog steeds het land van God, Hij heeft dit land niet 

verworpen. Jeruzalem, Zijn grote liefde, want Hij weende erom! Nu zal Hij hard 

ingrijpen, Hij sluimert noch slaapt!  

Twee oordeelsengelen komen in actie en veroorzaken de geweldige veldslag, 

Armageddon. De wijngaard der aarde is Israël. De persbak is symbolisch de vlakte 

van Megiddo. Doch Israël luistert nog steeds niet naar hun Verlosser, Messias!   

1 Petrus 4:17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel 

begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat 

zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven 

aan het evangelie Gods?  

Het huis Gods: Israël. De wijnpers is een beeld dat 

men terug kan vinden in Jesaja 5:1-8! Dit is het 

oordeel over al de goddeloze volkeren, welke hier 

bij massa’s  omkomen.  Goddeloze regeringen 

vallen allemaal. Het einde van al de antichristelijke 

onrechtvaardigheid is eindelijk gekomen.   

12  Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn 

goud van Ofir.13  Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van 

haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van 

zijn brandende toorn. Jes. 13  
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Het bloed zal komen tot aan de tomen der paarden. Deze slag zal een overstroming 

van bloed worden, bloed van alle soldaten die optrokken zijn om te strijden tegen Gods 

volk, het bloed zal tot 300 km ver weglopen! (Zestienhonderd stadiën, 1 stadie= 185m)) Het 

bloed stolt hier niet, als gevolg van een nucleair treffen, radioactief besmet bloed stolt 

niet meer. Een nooit eerder geziene en laatste veldslag.   

HOOFDSTUK 15  
 

 (1,2) Dit grote en wonderbaar teken komt van God. Johannes ziet aan de hemel het 

teken van de laatste oordelen. Het einde van de antichrist is in zicht. Opnieuw zeven 

engelen die dit gaan uitvoeren. Deze plagen worden nu wel de laatste en de ergste 

genoemd. De KJV schrijft over de wraak (wrath) van God. Zo vinden wij betere 

verwijzingen. Wraak is een woord dat uit het Germaans komt, waar ook het woord 

“wreed” van komt. Dit betekent “onbarmhartig” of “genadeloos”. Inderdaad de tijd 

van de genade is voorbij, eeuwenlang waarschuwde God voor deze dag! Nu zal er 

recht geschieden.   

 

Jeremia 46:10  Maar deze dag is des HEEREN, des HEEREN der heirscharen, een dag 

der  wrake, dat Hij zich wreke van Zijn wederpartijders, en het zwaard zal  vreten, en 

verzadigd, en dronken worden van hun bloed; want de Heere,  HEERE der heirscharen, 

heeft een slachtoffer in het land van het noorden, aan de rivier 

Frath.(STV)(+Jes.13:9)(Joh.3:36) (Frath= Eufraat)  

Romeinen 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want 

er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.  

Hier vinden wij een Bijbels levensprincipe. Een christen die de Bijbel nastreeft, mag 

nooit zelf het recht in handen nemen of zich wreken op allen die hem groot kwaad 

deden! God zelf brengt gerechtigheid, ook nu!  De apostel ziet een gezicht als een 

symbolische vuurzee, maar nu met de grote overwinnaars! Hun overwinning bestaat 

erin dat ze liever hun hoofd hebben verloren, op aarde dan met het 

merktekenimplantaat voor eeuwig verloren te gaan. Hun beproeving bestond erin in 

de vuurzee gelouterd te worden.  Jezus zal ze opwekken, en ze zullen met Hem 

regeren! 

Wij verwijzen ook naar 1 Petrus 1:6-7. 6  Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het 

moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,  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.   

 (3,4) De Overwinnaars zingen overwinningsliederen onder begeleiding van de 

harpen. Wij vinden er twee namelijk ene in Exodus 15 en het andere in Deuter.32. Na 

de doortocht door de Rode Zee, bij het ontkomen aan de Farao, welke een tegenbeeld 

is van de opkomende en dreigende antichrist, daar zong men dit lied. Ook vandaag 

zien wij de beelden en plagen van Egypte herleven. Het lied van het lam: Ps.86:9-

12 als profetie!  
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9  Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, 

en uw naam eren;10  want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen.11  Leer mij, 

HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.12  

Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;  

  Rom. 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons 

heeft liefgehad.  

Wonderbaarlijk dat Johannes dit mocht zien, dat lofgezang in de hemel, en in 

werkelijkheid moet dit nog gebeuren! De verbanning van de apostel werd hem tot een 

grote zegen, al deze hoopgevende profetieën te mogen zien en opschrijven! Deut.32:4 

en Openbar.15:3 God is rechtvaardig en waarachtig!  

Wij moeten voor ogen houden dat God rechtvaardig is. De wereldse 

onrechtvaardigheid zal nu volledig en genadeloos afgestraft worden. Daarom moeten 

ook wij streven om rechtvaardigheid na te streven. Dit kan een zware beproeving en 

nadeel met zich brengen. Geef de duivel geen voet. "Wie vuil is worde nog vuiler" 

"Wie rechtvaardig is, doet nog meer rechtvaardigheid. Wees Bijbelgetrouw!   

Romeinen 12:2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 

hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat 

de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.  

EEN GEOPENDE HEMEL!  

 

 (5,8) De apostel ziet als het ware de hemelpoort opengaan, daar waar God 
woont! Momenteel heeft niemand zoiets gezien, ook de hedendaagse 
astronauten niet. Ook de ongelovigen, of hen die ongehoorzaam blijven aan 
Gods woord, de Bijbel, zullen dit nooit mogen zien. (Jes.8:20). Je kunt de ganse 
wereld rondreizen, en toch het allermooiste van de ganse schepping missen! 
Neen, dit is voorbehouden aan de discipelen, en al de volgelingen van Jezus. 
Allen die door God werden overtuigd, zullen nog hemelse dingen kunnen zien! 
Vandaar die rotsvaste hoop, verwachting, die leeft onder de ware christenen!  

Denk aan de woorden van Jezus:    1-51 Jezus antwoordde en zeide tot hem: 

Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere 

dingen zien dan deze.51  1-52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op 

de Zoon des mensen.Joh.1  

2 Thess 1:10  Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop Hij komt om te midden van 

Zijn  volk geëerd te worden; met grote verwondering zullen allen die op Hem  

vertrouwd hebben, naar Hem opkijken. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd 

wat wij u over Hem hebben verteld. (Boekvert.)  
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DE LAATSTE OORDEELSENGELEN  

Deze zeven engelen gekleed als 

hemeltempelpriesters, vervullen een 

opdracht. De verhoorde gebeden om 

rechtvaardigheid, zullen uitgegoten 

worden op aarde, en God zal vergelden. 

De hemelse justitie heeft dit besloten!  

 

Het zijn de vurige gebeden van de 

martelaren die vervolgt en onthoofd 

werden door de antichrist. Denk ook 

aan zoveel christenen die werden vervolgd en gedood op brandstapels enz. God 

vergeet nooit en niets!!!!  

 

Ze hebben Gods wraakschalen meegekregen, van Gods tribunaal, met de “ 

plagen”.(KJV) Het woord plagen, (plygy) mag ook vertaald worden met “rampen” , 

allerlei nooit geziene natuurrampen. Was de Coronaplaag een voorloper? 

Hier stellen wij nogmaals vast, dat achter deze plagen, God de bedoeling heeft om 

perfecte gerechtigheid te brengen. Er is duidelijk een verband tussen rampen en de 

wraakroepende ongerechtigheden als aanslagen of chemische wapens op deze 

aarde. Deze engelen kregen deze schalen van de vier cherubs (wezens) ter 

uitvoering. Deze cherubs zijn engelen van de hoogste rang. Satan was 

oorspronkelijk een cherub.   

In Psalm 18:11 reed God zelf op een cherub omwille van David welke in nood was! 

God troont op Cherubs! (Ps.80:1) Cherub betekent wagen of zegenen. Ze brengen 

de gebeden van mensen bij God!  

De tempel in de hemel. De plaats waar de verbonden van God liggen, het verbond 

met Zijn volk en het verbond met de ganse wereld. Het oude en het nieuwe 

testament. De tempel is vervuld met rook en is ontoegankelijk geworden tot de 

schalen zijn uitgegoten! God wil de aarde slechts bekijken als de aarde totaal 

gezuiverd is. Het lijkt of God de uitvoering van de schalen niet wil zien, dit wijst erop 

dat ze onbeschrijfelijk hevig zullen zijn.   

24  Omdat gij weigerde, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte,25  gij al 

mijn raadgevingen in de wind sloeg, en mijn vermaning niet wilde,26  daarom zal ik ook 

lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.27  Wanneer uw 

verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, 

wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,Spr.1  

God laat niet met zich spotten, de spotternij met God vermeerdert vandaag, doch 

indien de mensen begrepen wat ze deden, zouden ze smeken om genade en 

vergeving!  
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God krijgt alle eer, Hij laat alle goddelozen, zijn vijanden omkomen, in voorbereiding 

van het duizend jarige vrederijk, waarin Jezus, Koning der koningen, de ganse 

wereld zal regeren. In plaats van de Hogepriester, welke verzoening deed voor het 

volk, op de verzoendag, zijn het hier zeven engelen die de tempel verlaten om de 

oordelen te brengen over onze planeet!   

HOOFDSTUK 16.  
 

DE EERSTE SCHAAL.  

 (1,2) Deze schaal veroorzaakt in feite een ongeneeslijke ziekte, of een kwade 

wonde, een vergiftigende huidkanker, pokken, deze ziekte zal epidemische vormen 

aannemen. Het kan zijn hoogtepunt bereiken, ondanks alle menselijke inspanningen. 

Het lijkt duidelijk een doelgericht oordeel over hen die het merkteken hebben laten 

inenten op hoofd, arm of hand, in die tijd. Waar zijn zij die het merkteken hebben 

geweigerd?  

De zweren behoorden ook, tot een van de plagen van  

Egypte. Exod.9:10. Het roet uit de smeltoven is bijna te vergelijken met de vrijgekomen 

radioactiviteit uit Tsjernobyl of Fukushima!  

Een dokter uit een medisch center te Boston verklaart dat de concentratie van 

lithium in die speciale biochip bij barsten vrij kan komen en kanker of verzwering 

veroorzaken. Daarom kunnen wij besluiten dat het hier om een soort huidkanker zal 

gaan. Deze plaag komt overeen met een vloek, beschreven in Deut.28:27,35 welke 

nog nooit werd gezien, of gelezen later. 

 27  De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan 

gij niet kunt genezen. Deut.28:35  De HERE zal u slaan met boze zweren aan de knieën 

en aan de dijen, waarvan gij niet kunt genezen; van uw voetzool af tot uw schedel toe.  

De vloek treft enkel de mensen die het merkteken of de chip hebben laten 

plaatsen, en de antichrist hebben aanbeden. Er is dus een uitgesproken verband 

tussen de chip en de vloek. Het kan de bacterie vrij maken welke in de biochip is 

ingeplant, en een inwendige wond of zweer veroorzaken. (Griekse helkos). Het lichaam 

heeft geen verweer meer tegen of is niet meer immuun tegen deze oordeelsplaag!  

DE TWEEDE SCHAAL. (2) 

Deze vloekschaal is een wereldwijde milieuramp over zee 

en oceaan. Alle zeeën en oceanen zullen er vuil 

roodkleurig zijn. Alle vis sterft! Een niet meer te herstellen 

schade aan onze planeet, met hongersnood op vele 

plaatsen, waar vis een bron van inkomsten was. Bedenken 

wij maar ziekten als gevolg van de dode en rottende vis. Wat een ondraaglijke stank 

zal dit zijn.  
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De opwarming of afkoeling zal catastrofale gevolgen laten zien! Zal er daar nog 

drinkbaar water zijn?  Zal het aardse leven nog mogelijk zijn? Velen zullen denken aan 

het einde van de wereld. Zuiveringsstations konden voorkomen worden! Ook deze 

wraakschaal kan het gevolg zijn van het gebruik van nucleaire wapens, kernramp of 

een plotse natuurramp door een klimaatverandering.  

DE DERDE SCHAAL  

(4,7) Deze ramp is in feite een "vervolgoordeel" van de tweede schaal. "Alle wateren 

werden bloed" Stromende bloedrivieren! Rampzalig voor waterwinning. De reden van 

deze ramp staat in vers 6, in feite een wraak van God voor de onrechtvaardigheid aan 

Gods profeten en bloedig vervolgde christenen. Alle onrechtvaardigheid aan de 

christenen zal God nu zelf bestraffen. Zal men nu bloed moeten drinken in plaats van 

water?   

Dit is de straf die God geeft aan alle goddelozen en afgodendienaars die nu en destijds 

de “ware” christenen vermoorden of hebben vermoord! In Genesis 4:10 was Abel  wel 

dood, maar God hoorde steeds zijn stem. Zou Hij al de stemmen van de gefolterde en 

vermoorde christenen samen dan niet horen? Het altaar zegt "ja" Een prachtig 

antwoord in rechtvaardigheid, doch op Gods tijd! God is rechtvaardig.  

DE VIERDE SCHAAL  

(8,9) Schade aan de zon! Het lijkt wel een oververhitting van de zon door deze schaal!  

Deze ramp zal een wereldwijde en een ondraaglijke vurige hittegolf veroorzaken met 

onvermijdelijk vele slachtoffers. De mensen zullen God vervloeken en lasteren! De 

profeet Mal. (4:1)   

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.   

Hier wordt over die tijd gesproken; Dit heeft niet te maken met het broeikaseffect of 

een gevolg van nucleaire wapens. Wetenschappers komen in verwarring, en hebben 

geen uitleg meer. Politici willen er veel liever over zwijgen door radeloosheid.  

Hittegolven worden heter en duren langer, volgens Amerikaanse wetenschappers van 

het National Center Atmosferisch Research. Wie dit leest moet niet angstig zijn, als 

hij maar Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Verlosser!  

DE VIJFDE SCHAAL 

(10) Dit oordeel is wellicht het oordeel over de valse profeet, of 

antichrist, werelddictator, zijn troon of paleis op aarde wordt 

omvergeworpen. Hier wordt de plaats aangegeven, waarop de 

vloek valt.   De troon of de verhoogde, heilige stoel in Rome 

of in Jeruzalem waar de antichrist zich zal laten aanbidden in 

de tempel? (Hebr. Staat stoel, zetel).  
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Het Rijk werd verduisterd, dit is het www- 666- systeem dat in elkaar stort, alle 

computers vallen uit, geen staatscontrole meer mogelijk.   

Het kauwen op de tong van de pijn, kan een gevolg zijn “als” van een 

neutronenbom of een andere chemische bom. Dit zal op aarde een vreselijk tafereel 

zijn, als ouders en kinderen zulk een ondraaglijke pijn zullen dienen te verdragen. 

Toch nog geen bekering bij de ongelovige mensen! Mensen willen geen verband zien 

tussen de zware rampen en Gods oordelen. Zou je vandaag al niet roepen op Jezus 

om vergeving en om je te vrijwaren te ontsnappen tegen de oordeelsdag van morgen?  

 

DE ZESDE SCHAAL  
  

(12,15) Een gigantische wereldoorlog met een 

nog nooit geziene genadeloze veldslag is op 

komst.  “Armageddon” onder leiding van de 

antichrist.  

Het water van de Eufraat 

droogt volledig uit ten gevolge 

van een natuurramp of een 

geplande kernbom. Blijkbaar 

zou de Eufraat nu al droger worden, met het gevolg, dat daar 

meer giftige slangen opduiken en gevaarlijk zijn geworden voor de mensen.  Let 

erop dat de Bijbel hier een reden aangeeft, een planning:   

Legers uit het oosten komen om te strijden. Wie zijn zij? China?   

 De demonische machten verzamelen de regeringsleiders om de strijd te voeren 

tegen de God van Israël op het land van God. ISRAËL!   Johannes ziet hoe dit 

kwam:  

Drie onreine geesten gaan uit “de mond” van drie: satan, (draak) antichrist en 

valse profeet. Denk eraan, dit gebeuren hier gaat uit door Gods oordeel en bevel!   

  

Uit eigen ervaring heb ik, zoiets met eigen ogen zien gebeuren tijdens mijn 

bevrijdingsbevel, van een Joodse vrouw, hogepriesteres bij de heksen. Soms zijn die 

geesten zichtbaar onder de vorm van een dier, bv. kikvors, of andere, soms 

onzichtbaar. Bedenk de kikvorsenplaag met besmetting in Egypte welke vernietiging 

brachten. (Ps.78.45)   

(13) Ze gaan uit met een demonische bedoeling, namelijk het verrichten van 

wonderen, mirakels, voor de ogen van het volk. Deze wonderen zullen velen 

misleiden, bijzonder de koningen der aarde, regeringsleiders, rijke globalisten. Deze 

mensen zullen geïnspireerd worden met zeer kwalijke en listige gedachten, een 

duivelse politiek, en oorlogsplannen om de mensheid in aantal te beperken!  Ganse 

volken zullen worden gedemoniseerd en hysterisch optreden! Alles zal leiden tot 

Armageddon!  
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 Bedenk hoe God Achab liet verleiden. (1 Kon.22:19-23) Daar kwam zo’n 

leugengeest in de mond van al de staatsprofeten van Achab! Later zal men door 

grote samenkomsten, bovennatuurlijke tekenen, wonderen, genezingswonderen enz. 

enorm veel schijngelovigen verleiden tot een strijd, oproer, oorlog! Denk aan de 

woorden van Paulus:  

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 eigen geweten gebrandmerkt zijn, 1 Tim.4  

Een Amerikaanse christen wilde graag op de heuvel bij de vlakte van Megiddo een 

villa bouwen, om de wederkomst van Jezus met eigen ogen te kunnen zien, daarna 

werd hem uitgelegd dat de christenen al bij Jezus zouden zijn, en hij herzag zijn plan 

en bestudeerde nog beter de Bijbel. Inderdaad zij die niet geloven in Zijn wederkomst 

zullen opschrikken van Zijn komst, waarover de Bijbel al eeuwen spreekt!  (15) Hier 

staat plots, in een oogwenk, onverwacht, een waarschuwing, over de 

wederkomst van Jezus, de ware Messias. Wees klaar, bekleed met de witte klederen 

van behoud is een laatste oproep. Toch nog zegen voor de waakzame gelovige!  

DE ZEVENDE SCHAAL  

Deze plaag bestaat uit een zeer uitzonderlijke aardbeving met een bijna niet te meten kracht. 

Het lijkt hier of onze planeet aan zijn einde is gekomen. Eilanden en bergen verdwijnen 

langzaam (20) God zegt dat deze aardbeving de grootste aller tijden zal zijn. Dit zal worden 

voorafgegaan door een zwaar onweer, waarin stemmen zullen worden gehoord!   

De grote stad Babylon zal uiteenvallen. Vele grote wereldsteden zullen van de kaart 

geveegd worden, zelfs eilanden zullen verdwijnen in de zee. Over welke stad het gaat, dat 

Babylon op zeven bergen namelijk Rome.  

De geschiedenis van Rome beantwoordt aan wat van Babylon gezegd wordt. (19) De stad is 

gescheurd in drie delen, door grote aardverschuivingen, waarvan wij vandaag al voorbeelden 

hebben, in Italië!   

De dochter van Babylon moet nu de drinkbeker drinken, m.a.w. het oordeel van God zelf 

ondergaan! Anderen zien in Babylon de oude stad. (Cfr Hfdst 17) De oude stad werd een tijd 

door Sadam herbouwd, doch de tijd zal ons wijzer maken. De verbinding met het volgende 

hoofdstuk mag niet uit het oog worden verloren. Het indelen van hoofdstukken breekt soms 

de context. Het Irak/Iran zal andere kosten hebben dan de heropbouw van de oude stad 

Babel. Tenzij de Internationale gemeenschap de kosten wil dragen, en de paus gaat 

verhuizen. En bedenk de financiële crisis die wereldwijde proporties zal aannemen!  

DAARNA KOMEN DE ALLESVERNIETIGENDE HAGELSTEENVLAGEN! 

  

 

 

 

https://biblespace.org/


 

Bijbelverklaring   https://biblespace.org                                                             Vg.  RONNY GAYTANT  Pagina 83  

  

HOOFDSTUK 17  
 

Deze (1) engel toont het komende oordeel aan over "een wereldstaatskerk, een 

moederkerk, een eenheidsgodsdienst", de grote hoer, die troont boven alle volkeren. 

(=wateren). Aansluitende betekenis van de wateren: Wateren, waterbronnen en 

rivieren, waren in Babelse tijd plaatsen waar de hoeren hun klanten kwamen verleiden, 

en geheime afspraakjes maakten. Op die plaatsen waren de rijke handelaars te 

vinden, als vandaag de globalisten!  Vandaag zijn het die kooplieden en de machtige 

bankiers. Compromissen worden gesloten tussen de wereldkerk en regeringsleiders. 

(Openb.18:23) 

Jeremia zag Babel, Rome! Jer.51:13  Gij, die aan vele wateren woont, die machtig 

zijt van schatten! uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid. 13  Toi qui habites 

près des grandes eaux, Et qui as d’immenses trésors, Ta fin est venue, ta cupidité est à son 

terme !    

De Latijnse vertaling: “cupiditas”: Liefde, begeerte voor seks en geld! Jeremia zag 

het einde van de kerkelijke geldzucht en alle hoererij te Rome.(1 Tim.6:10).  De paus wil 

nu alle kapitalen van zijn kerk naar de bank van het Vaticaan overbrengen. 

Wij mogen ons de vraag stellen welke is hier de symboliek of de ware betekenis van 

de “grote hoer”. Het Babylon staat voor een wereldgodsdienst, een wereldkerk, 

precies zoals Wall Street onmiddellijk een beeld oproept van de financiële wereld, en 

Hollywood staat voor de filmwereld. Wij kunnen ook begrijpen dat dit Babylon, de 

dochter van Babel het religieuze wereldcentrum tijdelijk zal worden.   

  

Waarom de naam hoer?  

 Dit geeft het beste beeld terug van ontrouw met vele 

mannen, hier koningen. Het verwaterde Romeinse 

christendom is niet trouw gebleven aan de Bijbel, het 

woord van God, het kreeg al vroeg een antichristelijk 

karakter.   

  

(2) Momenteel is het Vaticaan nog altijd de meest 

aanvaardbare uitleg omdat vers twee het hoereren 

en de afgoderij, duidelijk naar voor brengt. Het 

hoereren is het verkopen van Christus, voor eigen 

politieke, religieuze en financiële belangen. Keizer 

Constantijn, zonaanbidder speelde destijds een 

invloedrijke en vooraanstaande rol. Hij is in de geschiedenis algemeen bekend als de 

stichter van de katholieke kerk. Hoereren is het maken van een eigen kerkelijke 

doctrine, (wijn) en wetten, welke on-Bijbels zijn.   
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Men maakte nieuwe afgoden, met “heiligennamen” 

die de oude afgodennamen vervingen. God dienen 

naar je eigen wil, is pure afgoderij. Rome heeft nog 

slechts een schijnchristelijk gezicht. Die “christelijke 

kerk” werd dus een Romeinse kerk.   

De wereld is dronken geworden van de Babelse 

wijnen. Babelse tradities, bestaande uit pure 

beeldenafgoderij, occulte praktijken, magiërs. Rome 

verliet de gezonde leer en werd afvallig, zo ontstond er 

snel een Babels christendom.  

Nimrod was  “de zonnegod” en vestigde zich  in 

Rome, Semirames,  de “maagdelijk” geboren, 

Tamuz, de goddelijke zoon.  Semirames 

promootte het celibaat, als tegenstelling voor het 

door God ingestelde huwelijk.  

 

 

Cybele als vruchtbaarheidsgodin. Zo kwamen er de nonnen, die 

de Chaldese priesters dienden met hun lichaam, ze werden 

 begenadigde  maagden  genoemd. (tempelhoeren)   

Er werden later offers gebracht aan Tamuz. Door de letter T werd 

het eerste kruis in T vorm gemaakt, waarop mensen werden 

geofferd aan Tamuz. Tamuz ook later Moloch genoemd. 

Semirames, koningin van de hemel genoemd, voerde het 

biechtsysteem in voor controle en geheimenissen te ontdekken. 

Dit is het ontstaan van het kruis als terechtstelling.  Semirames, 

veranderde de naam van Nimrod in Baal, zonnegod. (Richt.2:11) 

Toen Jezus stierf kwam er een zonsverduistering, het werd dan plots geen zonoffer in 

hun ogen.  

De apostel Johannes noemde de afvalligen, antichristen! Het verloor zijn goede visie 

op het leven, en wandelde verder als iemand die dronken is, verstandeloos. De 

invoering van de kinderdoop was de zondeval voor het groeiende Bijbelgetrouw 

christendom.  

(3,7) Nu volgen wij een beschrijving van deze wereldkerk of de hoer. De apostel ziet 

deze vrouw, deze kerk, in het antichristelijke Rijk met zijn zeven koppen en tien 

horens, een rijk voortkomende uit het Romeinse Rijk. De apostel ziet die vrouw in 

een woestijn, waarom? De woestijn lijkt mij in de Bijbel een beeld van de goddeloze 

demonische wereld, met verleidingen, zonde en een woonplaats voor agressieve en 

onreine demonen! 4 Dit vers toont ons de gruwelen en de rijkdom van deze vrouw, 

een superrijke wereldkerk. Kleding: purper en scharlakenrood.  
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(Jes.1:18) De moordpartijen door kerkelijke rechtbanken, op de Bijbelgetrouwe 

christenen in de middeleeuwen, en een stilzwijgend goedkeuren en medewerking door 

de paus tijdens de Holocaust in de tweede wereldoorlog.   

 Rome kan het grote Babylon genoemd worden omwille van alle oude Babylonische 

praktijken die in deze kerk zijn binnengeslopen.  Haar gouden beker in de hand  vol 

seksschandalen en corruptie! Als voorbeelden getuigen vandaag:  “operatie  kelk”. 

Hun gesneden hosties in het beeld van de Romeinse zonnegod, vroeger Nimrod. 

 

 (Jer.51:7). Let op het wierook zwaaien in 

de twee afbeeldingen! Hun mijters zijn 

symbolen van de Filistijnse visgod 

Dagon, en zo kunnen wij verder gaan om 

u te genezen van een geestelijke 

blindheid. Een oude houtsnede genomen 

als bewijs. Deze rituelen gebeurden 

doordat de Chaldese afgoderij die zich bij 

Rome kwam vestigen en het christendom 

sterk beïnvloedde. Nog steeds ondervindt 

men op listige wijze de vijandigheid van 

oude pastoors, bisschoppen; kardinalen, tegenover Bijbelgetrouwe christenen, en 

men verwerpt het "zieltjes winnen" overbodig en sterk sektarisch en ketters.  In feite 

verwerpt die Babelse kerk de opdracht die Christus gaf!  (1982 persoonlijke  ervaring van 

de schrijver)   

 
“EEN GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER 

AARDE.”  

(5) Een titel: Het grote Babylon, een geheimenis, welk geheimenis? De 

zonaanbidding, de valse mysteriegodsdienst van Nimrod. Nimrod werd later vermoord 

door Sem, een zoon van Noach, een godsdienstconflict mogen wij zeggen! Nimrod 

de eerste wetteloze wereldleider, en hij wees de reddende God van Noach af.  

6  En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich 

openbaart op zijn tijd.7  Want het geheimenis der wetteloosheid 

is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die 

op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.8   

 

 

 

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. 2 Thess.2  
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Inderdaad Paulus had die verborgenheid van het nieuwe “geestelijke” Babel door! 

Wij verwijzen naar  de Franse vertaling van hierboven. Ta fin est venue, ta 

cupidité est à son terme !  Jer.51:13   

In het woord cupidité vinden wij ook “cupido”! Cupido was een 

afgod. Let op het cupidobeeldje achter de pauselijke mijter. Cupid 

betekent verlangen, begeren. Cupido het engelachtig figuurtje met 

pijl en boog. Nimrod was een mensenjager! (Gen.10:9)  

Er is dus een aanwijsbaar verband tussen Nimrod en het Cupido-

symbool! Kinderkopjes met vleugeltjes op antiek en andere objecten 

zijn niet zo onschuldig.  

De Romeinen namen het “hart” als symbool over van de 

Babyloniërs. In de Babylonische taal staat het woord “hart” voor 

“bal”, Baal , (heer) het symbool van Nimrod, Het heilig hart drong 

door in het katholieke paganisme. De Romeinen noemden Nimrod, 

later Valentine, en vierden rond 490 n. Chr. het Valentijnfeest 

ingevoerd door paus/keizer Gelasius!    

  

Nimrod stond ook bekend als “Saturnus”.  Saturnus is afgeleid van de Semitisch 

sprekende Babyloniërs, en voor hen betekende dit:  “verborgen blijven” of geheim! 

Nimrod vluchtte tot bij Rome, in de Nembrod (Nimrod) bergen, en dit diende strikt 

geheim te blijven.  

De oude naam van Rome voor dat het werd herbouwd in 753 noemde: Saturnia, waar 

Nimrod werd gedood!   

(6). De apostel zag een gruwelijk bloedvergieten! Hij 

zag afvalligheid van het Bijbels fundament, als het 

enige christelijke gezag. Een Babelse kerk die 

onschuldige mensen veroordeelt en ombracht, 

ombrengt. Ook in de stad Veurne werden tijdens de 

Katholieke Spaanse bezetting Bijbelse christenen op 

de markt gevierendeeld en een ander gewurgd!   

Wanneer wij lezen dat de volkeren dronken 

geworden zijn van haar wijn, (valse leer) wil dit 

zeggen dat de mensen een liefde kregen voor 

afgoderijen, heiligenverering, paganisme, geldzucht, 

bijgelovigheden en allerlei occulte praktijken.    

  

(7,13) Het beest dat was, en niet is, en zal 

opkomen.  
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 Dit beest werd vroeger verklaard als het Romeinse Rijk, het heilig Roomse rijk, dat 

was, ogenschijnlijk verdween en opnieuw opkwam! Dit was, wat wij verwachten het 

opkomen van een tienstatenbond, tien sterke landen of regeerders die zullen 

voortkomen uit het Oost en West- Romeinse Rijk. (Cfr. Daniel) Ongelovigen zullen 

verstomd staan, hun ogen niet geloven, wanneer zij zien dat het oude beestachtige 

Keizerrijk er terug is. Keert het fascisme terug? Begin Oekraïne?  Het zal opkomen uit 

de afgrond, dit is de plaats waar vele demonen, gevallen engelen werden gevangen. 

Een plaats van folteringen enz.    

(9) DE ZEVEN KOPPEN.  

 

Zouden dit zeven bergen, koningen of koninkrijken zijn?  

Rome gebouwd op zeven bergen.(heuvelen) https://biblespace.org/2020/02/28/god-

enzijn-bergen-2/ (Kings or Kingdoms)  

Hier vinden wij verschillende uitleggingen. Wij houden het in overeenstemming met 

de context bij koningen en koninkrijken.  Laten wij het zien in verhouding tot het 

Israël. Johannes schreef dit ten tijde van het bestaande Romeinse rijk, als het eerste 

wereldrijk. Dan vinden wij de vijf wereldrijken die zijn ondergegaan. Namelijk: Egypte,  

Assyrië, Babylonië, Perzië, Griekenland. Daarna komt het hervormde Romeinse rijk 

samengesteld uit tien koninkrijken met het karakter van de oude wereldrijken. (Zie 

Daniel 2:41-44)   

Het huidige verzwakte Europa heeft een grote nood aan een krachtige president! 

Er komt een wereldwijde herschikking als wij de profetische lijn van de Bijbel 

volgen. Een nieuwe wereldorde is zich snel aan het vormen door het ontwikkelen van 

een laatste wereldoorlog. Angst zaaien onder wereldbevolking, afnemen van 

vrijheden, de gezondheid van mensen aanvallen via geplande virussen, financiële 

herschikkingen door een digitale munt, en dergelijke! Dus er komt een 

wereldregering met een dictator, de komende antichrist.   

(13,14) Deze verzen leren ons dat er een absolute politieke machtsoverdracht zal 

plaatsvinden van de tien kapitaalkrachtige globalisten, aan de antichrist, een 

goddeloze niet democratisch verkozen wereldleider. Ze hebben alle tien dezelfde 

noodzakelijke overtuiging over iets. Zij haten wellicht alle tien het Joodse volk, Israël! 

Een dubbele strijd. Deze tijdelijke tien koningen zullen een wereldoorlog ontketenen 

en Israël aanvallen, en verliezen. Daarom bevinden wij ons nu in een oorlogssituatie 

heimelijk ontwikkeld door Amerika ten koste van Europa! 

De tweede strijd zal zijn tegen de "hoer" namelijk de “verenigde wereldkerk”.  

De antichrist, de politieke wereldmacht keert zich nu tegen alle godsdienstigheid, om 

een oordeel te volvoeren dat God had laten neerschrijven in Zijn Woord. (17)  
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Babylon is de vrouw, de grote wereldhoofdstad van waaruit wereldmacht en totale 

controle uitging, wij denken aan het Vaticaan, de dochter van Babel. Het aanbidden 

van de boze geesten. ( 9:20)  Daarom steunt de paus het komende merkteken om 

meer financiële controle wereldwijd te kunnen uitoefenen.  

 Wij stellen vandaag opnieuw een volle doorbraak van de hekserijcultus. Wat eens 

verboden werd komt opnieuw tot leven, in onze dagen, met alle kwade gevolgen van 

dien. Het zijn in feite alle allianties van staatskerken die met de wereldpolitiek 

meewerken en overeenkomsten sluiten.  Deze stad, Rome, heeft zijn geschiedenis 

gekend, het bloed van apostels gedronken.   

HET OORDEEL OVER DE DOCHTER VAN BABEL, LEES VATICAANSTAD!  

 

(15,18) De wateren zijn een vergadering van landen. Die wateren zijn een 

vergadering van volken, de V.N. De valse profeet maakt voorbereidingen. Maar de 

antichrist zal later van gedachten veranderen en de “hoer”, de wereldkerk gaan 

haten. De antichrist wil tenslotte zelf aanbeden worden.    

  

Daniël 12:11  En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een 

gruwel (een pagan) wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend 

tweehonderd en negentig dagen;  

  

Een wereldwijd systeem, sociale media, zal dit mogelijk maken, een supercomputer 

komt wel nog! In het Europese parlement is zetel nummer 666 nog vrij! Hun 

uiteindelijk doel, waarvan ze nu nog niet weten, is te strijden tegen het Lam, namelijk 

Gods volk Israël. De paus wordt nu uit dwaasheid aanbeden, dat teken doet denken 

aan de profeet Daniel, de gruwel der verwoesting, paganisme  

 

De religieuze organisatie, wereldraad de kerken met wereldmacht, komt aan zijn einde. 

De antichrist maakt een einde aan het bestaan van hun gemaakte wereldkerk van alle 

godsdiensten in de V.N.   

ROME ZAL OPNIEUW BRANDEN! (17,18) 

God stelt de overheden aan en af. Hij vervult zijn profetische WOORD, de Bijbel! 

Hier zal duidelijk blijken dat het misleidende Babelse geloof van de hoer compleet 

ineenstort, en uiteindelijk, Gods Woord met volle zekerheid triomfeert! Het Vaticaan 

zal een korte tijd grote macht hebben over alle natiën, dan gaat ze ten onder!   
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HOOFDSTUK 18  
 

Hier vinden wij wellicht de engel Michaël, vorst van Israël. Hij heeft grote macht. (zie 

Daniel).  

In het vorige hoofdstuk zagen wij Babylon als de moeder der hoeren, een soort 

multinational. Dit religieus instituut, wereldkerk, de vrouw, vormt listig een eenheid van 

allerlei geloofsovertuigingen. Ook Protestantse staatskerken verlaten het Bijbelse 

gezag, en laten zich misleiden, ze keren terug naar hun oude wortels.  

 In dit hoofdstuk zien wij naar de totale ondergang van de wereldkerk, Babel, Rome, 

als religieus, economisch en politiek wereldcentrum. De grote stad komt aan zijn einde, 

een centrum van satansaanbidding. (2 Thess.2:8,9)  

 

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. 2 Tessalonicenzen 2:9 Daarentegen 

is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke 

wonderen,10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat 

zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden 
worden.  

  

(1,3) Let op de boodschap van deze gezaghebbende engel. Wij moeten uitzien naar 

de rol en de invloed die het Vaticaan nog zal vervullen in het politieke Europa en het 

religieuze Midden-Oosten.  Men kondigt hier de gehele ineenstorting van het grote 

Babel aan. Wij mogen hier het moderne Babelse wereldsysteem op alle vlak, onder 

begrijpen.   

  

Let op: gevallen, gevallen.. tweemaal. Dit heeft volgens Joodse onderzoekers 

van de profetieën zijn betekenis, en zij wijzen erop dat de profetie tweemaal in 

vervulling kan gaan. Dus het oude Babel is gevallen, en nu zal de dochter van Babel 

vallen, voor de wereld onverwacht en zeer snel! Deze twee Babylons hebben vele 

duidelijke raakpunten.  

 9  Wij hebben Babel gemeesterd, maar zij is niet genezen; verlaat haar dan, en laat ons een 

iegelijk in zijn land trekken; want haar oordeel reikt tot aan den hemel, en is verheven tot aan 

de bovenste wolken.10  De HEERE heeft onze gerechtigheden hervoor gebracht; komt en laat 

ons te Sion het werk des HEEREN, onzes Gods, vertellen!11  Zuivert de pijlen, rust de schilden 

volkomenlijk toe; de HEERE heeft den geest der koningen van Medie opgewekt; want Zijn 

voornemen is tegen Babel, dat Hij haar verderve; want dit is de 

wraak des HEEREN, de wraak Zijns tempels. Jer.51  

Eerst was het de Babelse koning, welke Gods tempel 

vernietigde, en Babel, het gouden hoofd, verdween, door een 

plotse onverwachte inval van Meden en Perzen!  De tweede 

maal was het de Keizer van Rome die de tempel in 70 na Chr. 

Vernietigde, en Rome verdween als politieke wereldmacht, 

het keert langzaam terug, en zal dan verdwijnen als laatste wereldmacht en als stad!  
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Het gaat hier over de twee tempels! Jeremia schreef “tempels” A.v. schrijven tempel, 

maar dat is geen obstakel, het gaat om Gods weerwraak, omwille van de 

tempelvernietiging!  

Babylon wordt hier ook omschreven als een centrum voor demonische machten, 

satan aanbidding, occulte of verborgen farizeïsche machten. Letterlijk is het een dorre 

plaats geworden, voor onreine vogels, wij denken hierbij aan kerkuilen, vleermuizen 

enz.   

Matth. 12:43 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre 

plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet.  

De reden van dit oordeel over Babel is de wijn, "hoererij". Dit is alle vorm van 

afgoderij, waaraan ook de meeste landen traditioneel hebben deelgenomen, alle valse 

godsdiensten die werden verspreid.  

Zo is Rome, het tweede Babel een voorbeeld van allerlei paganisme, welke met de 

leer van Christus niets heeft te maken.   

Alles komt voort uit het oude Babel en later met de Romeinse keizercultus, ook 

zonneaanbidding! Vandaag krijgt dit vorm onder een betoverd streven naar een valse 

eenheid, een wereldkerk, een fusie van allerlei valse godsdiensten.    

Het samengaan tussen godsdienst, politiek, en economie hebben de grootste 

kapitalistische kooplieden der aarde tot de wereldleiders gemaakt. De hoererij van 

het Vaticaan bestond erin dat men zich aan de zijde van het kapitalisme heeft gezet.   

GA UIT VAN HAAR…ROEPT GOD!  
 

(4,7a) Opnieuw een boodschap uit de hemel! Een oproep naar "mijn volk" in de 

eerste plaats is dat hier Israël! Denk aan Lot en zijn vrouw.  

Verlaat, ontsnapt aan een Babelse  wereldkerk, opdat je niet in haar oordeel komt. 

Opdat je haar “plagen” niet krijgt. Dit woord mag vertaald worden met ziekelijke 

wonden! Zoek geen eenheid of gemeenschap met haar, zoals de naamchristenen.  

Israël luistert nog steeds niet naar Jezus, hun Messias, daar zit een groot gevaar in 

voor misleiding, en het aanvaarden van de valse Messias!  

 De zonden van dit Roomse Babel zijn opgehoopt en roepen om wraak, ja de wraak 

van God komt erover, dubbel! Rome vervolgde zelf de Joden, die de Torah volgden 

en Bijbelgetrouwe christenen, ketters en geuzen genoemd, met martelingen, 

folterpraktijken en dood.  

Bijbelgetrouwe christenen zien ze vandaag opnieuw als afvalligen, ketters, omdat ze 

het gezag en doctrines van het Vaticaan compleet verwerpen. God is niet als de 

mensen, en heeft de brandstapels nog niet vergeten! De ongerechtigheid van Rome 

zal met een zwaar oordeel worden bestraft in de nabije toekomst.  
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God riep al tot zijn volk in het oude Babel:   

 44  En Ik zal over Bel in Babel bezoeking doen, en hetgeen hij verslonden heeft uit zijn 

mond halen, en volken zullen niet meer naar hem toestromen; zelfs de muur van Babel 

is gevallen!45  Trekt eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden voor de 

brandende toorn des HEREN, Jer.51  

Papal Tiara is Persian (Babylonian?) in design. Source: THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA,   

EEN KONINKLIJKE TROON  

(7b) Een troon spreekt van een koninklijk 

leven. Dit klopt precies met het Vaticaan! 

Slechts de laatste pausen hebben voor 

de schijn, afgezien van hun letterlijke 

kroning tot Paus, met de tiara. Deze 

kroon werd gebruikt in het Perzische rijk, 

waartoe ook Babel behoorde. Het beeld 

van de tiara werd gevonden in Irak, 

Babylon.  

 

De drie kroonvormen zijn te zien op het gevonden beeld in Irak. Kun je nog twijfelen? 

Ze is ook geen weduwe, (niet arm) maar koningin! Ze heeft zeer goede relaties met de 

meeste koningen der aarde, is sinds 1922 ook zelf een erkende staat geworden, met 

een staatshoofd, of een koning in de Bijbel genoemd. Ze denkt hoogmoedig dat ze niet 

meer te verwoesten is. Ze waant zich de onvergankelijke Titanic. Ze had een zeer 

grote wereldmacht opgebouwd. Verborgen satansaanbidding werd de nieuwe, maar 

verborgen praktijk!  

 

HET TWEEDE BABEL, ZAL MET WRAAKNEMEND VUUR VERBRAND WORDEN. WAAROM?  

(8) Een totale vernietiging op een dag, wel met oordeelsvuur? Nucleair vuur? 

Pandemie? Vulkanisch vuur?  Hongersnood en vele pestilentiën tot gevolg. De 

afgodsbeelden waren jarenlang aanbeden en vereerd. Al die jaren heeft God geduld 

gehad met deze Babelse afgoderij, die Hij streng had verboden. Als de laatste paus 

de valse profeet is, dan zal hij niet in die brand omkomen, maar op dat ogenblik zich 

ergens anders bevinden.   

De ondergang van dat machtige Babel zal zich openbaren. Dit zal een onvoorstelbare 

wereldcrisis veroorzaken zonder herstel. De machthebbers der aarde zullen rouwen 

en klagen, door het grote verlies, een einde zal zijn gekomen aan het aanbidden van 

het gouden kalf en de Mammon. De machtige kooplieden zullen van verre staan 

kijken, in quarantaine waarschijnlijk, uit schrik.  Ze verliezen hun winsten, en dagelijks 

brood. Een economische en financiële wereldramp met apocalyptische vormen! De 

aanbidding van de Mammon zal een einde nemen. De pijnlijke ondergang van het 

kapitalisme!   
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(12,13) Waarom staan deze producten hier beschreven?   

Waarom niet gewoon als “handel” beschreven? Het zijn producten die in die tijd na 

zoveel wereldrampen en oordelen gebracht worden naar het centrum van de 

superrijken, om te overleven. Het wijst er toch op dat die producten een grote en 

belangrijke waarde zullen hebben voor levensonderhoud, gezondheid, medicijnen 

en weelde. Tot zielen van mensen toe. Slaven? Nieuwe slavernij? Opnieuw mensen 

die zich noodgedwongen zullen onderwerpen, enkel om te kunnen overleven! Wij 

zien het vandaag gebeuren, wat niemand nog had durven denken!  

(14,20) Alle kostelijke vruchten, pracht en praal waar de ziel van die vrouw, 

Babylonische kerk, naar uit ging is plots verloren en niet meer te vinden!   

 (17) De zeelieden, en alle zeilers op zee, zullen de oude stad Rome van op zee 

zien opbranden, ze werpen stof op hun hoofd als een teken van groot verdriet. Ze 

kunnen het zien van op zee, maar het oude Babel kunnen ze toch niet zien!  Ze durven 

niet meer te naderen levensgevaarlijk en uit angst. De dochter van Babel verhandelde 

precies alles het lijkt of al de rijkdommen der aarde daar werden gecentraliseerd.   

Globalisatie vinden wij ook al vandaag in alle politieke, economische en religieuze 

werelden. Dat centrum Babel kocht zelfs slaven, ook in moderne vorm, zielen. Het 

merkteken aanvaarden is hetzelfde als je ziel verkopen aan satan. Het doet ons 

denken dat mensen hun ziel konden verkopen.  

 (19) Het stof werpen op hun hoofden is geen westers rouwgebruik, wel Bijbelse 

symboliek, en kan wijzen naar de cultuur van die zeelieden. Cfr. Matth.11 In zak en as 

gaan wijst in de richting van verdriet en zich gaan bekeren. Deze zeelieden hadden al 

hun vrienden handelaars gekend die nu zijn omgekomen, duizenden in één klap!  

HET VERDWIJNEN VAN HET VATICAAN BRENGT VREUGDE IN DE HEMEL!  

 

(20,24) God zelf heeft Rome berecht!   

Hier horen wij plots een andere stem: Wees vrolijk! Alle hemelburgers jubelen, hun 

tijd van vreugde is nu gekomen. Rome dat apostelen vermoordde en heiligen 

martelden, krijgt nu pas zijn rechtvaardig oordeel. De vergelding is gekomen en 

daarom kunnen nu “heiligen, apostelen en profeten” blij zijn.  Babel als een 

molensteen in zee geworpen, een beeld van een eeuwig blijvend oordeel.  

Mt 18:6  Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde 

verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was 

gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.  
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 (22,23) Hier vinden wij een beschrijving hoe de Babelse samenleving in die stad 

was. Het stadsleven welke zal verdwijnen! Geen satanische muziek of muzikanten 

meer. De orgels en de bazuinenblazers zijn nu verdwenen! Kunstenaars en kostbare 

kunstwerken zijn verbrand. De molensteen zal verdwenen zijn, er dient geen graan 

meer te worden gemaald! Geen licht meer, geen elektriciteit meer, alles is gewoon 

weg!   

 

DE KOOPLIEDEN, WAREN DE MACHTHEBBERS DER AARDE  GEWORDEN. 

Vandaag moeten christenen bijzonder attent zijn voor de sterkste kapitalistische 

landen ter wereld. Dit wijst ons in de richting van de aangekondigde nieuwe wereldorde 

welke streven om de wereldmacht te kunnen grijpen. Door misleiding, leugens, media, 

massamanipulatie Corona, en chaos zullen antichrist en valse profeet de wereld aan 

hun voeten hebben gelegd. Hun verleiding zal zijn met toverij, wicca en magie. Het 

Grieks: "Pharma-keia" Het gebruik van verdovende middelen en allerlei drugs zullen 

nog worden gelegaliseerd, door wetteloosheid. met alle gevolgen van dien. Magische 

kunsten i.v.m. afgoderij.   

Jeremia 51:1  Zo zegt de HERE: Zie, Ik verwek tegen Babel en tegen de inwoners van 

het Hart-mijner-tegenstanders de geest van een verderver  

Satanische erediensten, hekserij en dergelijke, zoeken 

vandaag al hen die gered zijn door Jezus, af te leiden en te 

misleiden tot verderf, de tweede dood! Openlijke 

samenkomsten met hekserij is vandaag toegelaten! Babel zal 

ook het wereldcentrum zijn van de onderwereld.   

7  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; 

wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, 

verwijderd is.8  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.2 Thess.2:7  

Vers 24 Hier lezen wij opnieuw, dat Rome zich heeft schuldig gemaakt aan moord op 

vele ware christenen. Petrus en Paulus hebben daar in Rome hun leven gelaten en 

de marteldood gestorven onder keizer nero! (met opzet, kleine n!)   

 Koning Karel IX in Frankrijk beroemde er zich in een schrijven aan Gregorius 

XIII op, dat hij 70.000 Hugenoten had omgebracht en van 1518 tot 1548 moeten 

meer dan 15 miljoen Protestanten door de pauselijke inquisitie het leven hebben 

verloren. Christenen kwamen onder de verdrukking samen tussen de rotsen om 

te luisteren naar de predikant. Een stad waar heiligen werden vermoord en 

vervolgd, daar komen nog Gods oordelen.  
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   Hoofdstuk 19 
 

(1,10) De apostel hoort tweemaal een grote schare gelovigen zeggen "Hallelu Jah”, of 

looft de HERE! Eindelijk een rechtvaardig oordeel, het einde van de wetteloosheid, 

corruptie en doofpotpraktijken zijn nu voorbij. Vanwaar komt die geweldige vreugde in 

de hemel?  Wij zien hiervoor een dubbele reden. Het oordeel is gekomen over de grote 

hoer, een wereldkerk van de eindtijd die de ganse wereld op een dwaalspoor bracht. 

(Openb.17:5). Wij zien dat er een wereldwijd een huwelijk is geweest tussen de kerk en 

de staat.  

Die vrouw is het machtige Babel, als tijdelijke hoofdstad der wereld. En dan komt de 

bloedwraak van God voor de marteldood van al Zijn kinderen en apostelen! (Hfdst.18) 

Lofprijs bij het zien van het rokende Babel. Terwijl dit alles op aarde in vervulling gaat, 

lezen wij nu welke zeer belangrijke ceremonie in de hemel begint.  

  

De Here Jezus, onze God, aanvaardt zijn koningschap over de wereld 

en het bruiloftsfeest in de hemel begint! (6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleed van de bruid is een smetteloos fijn linnen, gekregen door de rechtvaardige 

“daden” van de heiligen. (NBG) “Daden” staat niet in de grondtekst, wel 

gerechtigheden. De KJV vertaalt: “righteousness.” Dit woord betekent: de kwaliteit 

van een gerechtvaardigde geestelijke staat. (Oxford Dict.)   

 

 10  Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het 

Koninkrijk der hemelen.Matth.5 (lees Jes.32:17)  

  

 Hier is enkel sprake van de rechtvaardigmaking, met het gevolg dat de christenen 

vervolgd werden, voor hun levend geloof, wanneer ze van Jezus getuigden dat Hij 

leeft, en Hem gehoorzaamden.  Zich laten dopen en getuigen zijn de eerste 

handelingen die voortkomen uit de belofte van vergeving door geloof in Jezus’ offer.  

Getuigen is dus ook uitnodigen!  
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Matth. 22:9  Gaat daarom naar de kruispunten der 

wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.   

In ons leven hebben wij al vele uitnodigingen ontvangen. Maar de bijzonderste 

uitnodiging die een mens in zijn aardse leven, kan ontvangen is de uitnodiging naar 

het bruiloftsfeest van het Lam Gods, Jezus. De uitnodiging is: Of men wil geloven in 

Jezus Christus, Zoon van de enige levende God. Jezus, het Woord dat vlees 

geworden is en onder ons gewoond…(Joh.1:14) Zij die deze uitnodiging hebben 

ontvangen, zullen zich voorbereiden op het feest, door het volgen van Jezus. In de 

hier beschreven situatie is de gemeente al in de hemel.  

  

(10) Aanbid God! Waarom spreekt deze engel zo streng tot Johannes?  

Reden: Want het getuigenis van Jezus, is de geest der profetie. De apostel staat 

vol bewondering voor deze engel die hem alles uitlegt! De engel laat de apostel 

Johannes weten, dat ook hij slechts het getuigenis van christus heeft. Over dit 

getuigenis hebben de profeten gesproken. Dat hij ook maar als engel, een 

medestrijder is van Christus, en wij voor elkaar niet moeten knielen of aanbidden. Het 

ligt heel gevoelig, want de apostel doet het opnieuw in Openbar.22:9.   

Ook op aarde is dat soms wel zo. Hier dienen wij elkaar niet te aanbidden, maar lief te 

hebben en enkel te respecteren zoals beschreven. De apostel Paulus wees erop geen 

favorieten te hebben onder de evangelisten, toch opgelet voor de valse. Deze 

onderstaande tekst is nog steeds geldig vandaag  

  

12  Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van 

Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! 13 Is Christus gedeeld? Is Paulus 

dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?1 Cor.1  

    

KONING DER KONINGEN, BEGINT. (11,16)  

44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, 

dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander 

volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde 

maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, Dan.2  

"Voert Hij oorlog in gerechtigheid". (11) Op aarde was er veel volksbedrog en 

massamanipulatie via de media door antichristelijke rijke politici, globalisten, bankiers 

en kerkleiders. Ook Israël werd bedrogen en liet zich verleiden door een valse 

Messias. Jezus, zal de antichrist en de valse profeet machteloos maken. Jezus trekt 

op een triomferend wit koninklijk paard, met zijn gemeente in zijn gevolg! Het einde 

van alle onrechtvaardigheid op deze wereld is nu gekomen.  Jezus reed op 

palmzondag, eerst Jeruzalem binnen op een ezelsveulen, dat was de traditie voor 

iemand die koning zou worden. Daarna kwam de koning op een wit paard terug. Jezus 

kwam toen niet terug, maar nu wel als koning der koningen! 
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(12)  “Ogen in vuur en vlam” Vuur staat symbolisch voor oordeel en reiniging. Niets 

ontglipt, de minste ongerechtigheid zal verdwijnen.   

Nu zal blijken wie het laatste woord heeft. "Het Woord", de Bijbel! (13) Jezus wordt 

letterlijk het “Woord Gods” Hebr. “memra” genoemd! De woorden van Christus zullen 

zegevieren, de antichristelijke leugens zullen geen standhouden. Dan zal men de 

mensen niet meer voor de aap kunnen houden met een achterhaalde theorie van 

Darwin! Wee hun en vervloekt zijn zij, die Gods Woord verwerpen of het vervalsten, 

eindelijk zal de wereld verlost worden van alle soorten van vals geloof en valse bijbels. 

VERS 14. JEZUS KOMT NIET ALLEEN! WIJ KOMEN MET HEM MEE! 

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. 1 Thess.3  

14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, 

de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden,15 om over allen de vierschaar te spannen 

en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven 

hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 

Judas  

Judas gebruikt in zijn brief, teksten uit het profetische boek van Henoch, dat 

werd gebruikt tot ongeveer 300 na Chr. Het boek verdween en werd later 

teruggevonden in Ethiopië, waar velen van de Joden naartoe vluchten tijdens de 

regering van koning Manasse. (2 Kon.21) Ze vluchten omwille van de ontheiliging van 

de tempel, en namen veel gerief mede.  

De profeet Henoch had al de wederkomst van Jezus gezien "met zijn heilige 

tienduizenden” Dit zijn alle engelen in de hemel, de gelovigen van het O.T., de 

gemeenteleden en de martelaars uit de grote verdrukking komende op witte 

paarden, als echte strijders van Koning Jezus. Hierbij enkele verzen uit het verloren 

boek van de profeet Henoch.  

Henoch: 69.26 En zij hadden grote vreugde en zij zegenden, prezen en verheven, de naam van de 

Mensenzoon die was geopenbaard aan hen. 69.27 En hij zat op de Troon van Zijn heerlijkheid en 

het hele oordeel is gegeven aan de Zoon des Mensen en hij zal ervoor zorgen dat de zondaars zullen 

verdwijnen en vernietigd worden van het aangezicht van de Aarde. 69.28 En degenen die de wereld 

misleiden zullen worden gebonden in ketenen en worden afgesloten in de voorbereide plaats van 

hun vernietiging, en al hun werken zullen verdwijnen van het aangezicht van de aarde. 69.29 En 

vanaf dan zal er geen corruptie meer zijn. Omdat de Zoon des mensen is verschenen, en zal zitten 

op de Troon van Zijn Glorie, en alles wat kwaad was zal voorbijgaan en weggaan voor Zijn 

aangezicht, en het woord van de Zoon van de Mensen zal sterk zijn voor de HERE der Heerscharen.   

Dit is de derde Toespraak van Henoch.  
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DE LAATSTE VELDSLAG: HARMAGEDON  

(17,21) De aankondiging van de grote veldslag genaamd "Armageddon" wordt hier 

herhaald. Een grote engel staande op de zon nodigt de onreine vogels uit, want ze 

zullen een formidabel feestmaaltijd krijgen, lijken van soldaten, generaals, koningen 

en presidenten enz. Bij God is er geen aanzien van de persoon.   

Vele onreine vogels, als aasgieren enz. nemen enorm in aantal toe, en dit is al 

vastgesteld in de laatste jaren. Wij kunnen dit een voorbereiding noemen opdat al die 

profetieën in vervulling zouden gaan, zoals beschreven. Deze laatste veldslag tegen 

Israël, zal alle vijandige aardse legers vernietigen, koningen, presidenten en generaals 

onder leiding van de antichrist.   

Einde Jodenhaat!!!  

ALLE LEGERS GAAN NU HELEMAAL TEN ONDER! 

 

Wij vinden daar het westelijk blok (Dan.11:41- 

45). Ook Egypte, Libië en Ethiopië. 

(Dan.11:4243). De volkeren van de 

opgang van de zon, China, enz. het 

Oostblok. (Op.16:12). Het noordelijk blok 

Rusland, Gog en zijn bondgenoten. Deze 

legers zullen optrekken om te strijden 

tegen Israël, God roept alle volkeren om 

ze te vernietigen.   

Het lijkt wel de strijd van koning David 

tegen de reus Goliath!  

Zacharia 12:1-7. 2  Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor 

alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van 

Jeruzalem.3  Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien 

moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle 

volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.   

Ook vinden wij nog andere teksten die spreken over deze geweldige apocalyptische 

laatste wereldoorlog met als centrum Israël.   

(19) Waarom zagen en begrepen die wereldleiders niet dat ze tegen de God van Israël, 

hun Schepper zouden strijden? Deze wereldleiders werden misleid door boze 

geesten, die hen opriepen en demonisch beïnvloeden om Israël compleet te 

vernietigen. Deze Jodenhaat leeft nu al bij vele regeringsleiders. Ook het Vaticaan 

leeft met een verborgen Jodenhaat! De Bijbel spreekt meer dan eens over deze 

geweldige oorlogsdag die God heeft voorzien.   
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Psalm 2:1-5 spreekt over de toorn des Heren.  

1 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? 2 De koningen der aarde scharen zich 

in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:  

Jesaja 2:10/19/21 spreekt over de schrik des Heren.  

19  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.20 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,  

Joel 1:15 heeft het over de verwoesting komende van de Almachtige.  

  

15 Wee die dag, want nabij is de dag des HEREN; als een verwoesting komt hij 

van de Almachtige.  

Lukas 21:25-26 de natuur die onregelmatig gaat worden, meer aard- en zeebevingen, 

krachtige orkanen. Zacharia spreekt nog van ijzige koude. Ook het boek Henoch 

spreekt over ernstige klimaatsveranderingen in de laatste dagen.  

(20) Hier lezen wij over het gevangennemen van de 

antichrist en de valse profeet. Zij komen niet in het laatste 

oordeel, zij worden op staande voet geworpen in de poel 

des vuurs, de hel. De hel waarover velen niet meer willen 

prediken en waarschuwen, broodprofeten?  Dit zijn de 

eerste twee mensen, twee massamoordenaars die 

levend in de hel terechtkomen. Ze lijken precies ontsnapt 

aan de ondergang van Babel. Zaten zij in bunkers?  

Velen zullen omkomen door het “Woord Gods”!  

HOE ZAL GOD STRIJDEN?  
 

"hun ogen zullen wegteren in hun kassen" 

12  Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die 

tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn 

voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun 

kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Zach.14  

Dit is nu precies het gevolg van een gifgasaanval, dit wijst ook op 

een chemische oorlogvoering of, ten gevolge van schadelijke 

stralingen uitgezonden als een militair wapen.  
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 De Dag des Heren zou door ieder mens moeten gekend en begrepen worden! 

Helaas, niet iedereen gelooft de Bijbel. Jezus, komt terug om te regeren! Dan pas zal 

er wereldvrede zijn. Wereldpolitici bewijzen nog steeds hun onbekwaamheid om een 

blijvende wereldvrede te vestigen op aarde. Deze beschreven twee wereldleiders 

richten zich naar Israël, slepen alle volkeren via de media met zich mee. Vandaag 

kunnen wij al het nieuwe vuur van Jodenhaat opmerken. De media zetten graag Israël 

steeds in een kwaad daglicht, eenzijdige berichtgeving. Dit noemt men 

massamanipulatie   

De profeet Habakuk beschrijft hoe Jezus komt als strijder.(Hab.3:12,13)  11  De zon, 

de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens 

de glans uwer bliksemende speer.12  In gramschap doorschrijdt Gij de aarde, in toorn dorst 

Gij de volkeren.13  Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde. Gij 

verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen.  

HOOFDSTUK 20 
 

Sela Jezus trekt op tot redding van zijn volk.  

 

De overwonnen legers die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken, zijn nu compleet 

verslagen. De oorlog van Gog en Magog met Israël is voorbij. Armageddon is voorbij. 

De antichrist en de valse profeet die de wereld naar de afgrond hebben geleid, zijn 

gearresteerd en van het aardse toneel verdwenen. Wee, hen die niet wilden geloofden 

in de Bijbel.  

Er zijn vijf voorwaarden vooraleer het 1000-jarigrijk kan beginnen.  

 1. De gemeente moet eerst zijn volheid hebben van gelovigen (Rom.11:25)  

 2. De gemeente moet zijn opgenomen. (1 Th.4:15-18).  

 3.Moet de staat Israël zijn ontstaan. (Matth.24:32)  

 4. Moet eerst de persoon van de antichrist gekend zijn. (2 Thess.2).  

 5. De satan zal gebonden zijn, en zal niet op aarde kunnen werken. (Op.20:2).  

(1,3) Zoals wij weten is de satan nog steeds een schepsel van God. Nu wordt hij 

gevangen genomen, door die ene engel Raphael (cfr Henoch)  uit de hemel. En feitelijk is 

hij ook nooit meer echt vrij geweest, hij werd altijd begrensd in zijn doen van kwaad, 

afhankelijk van Gods wil. (Job) Na toestemming van Godswege kon hij beperkt 

bezoeking (straf) doen aan de mensen. Het gevolg is dat die oude slang en zijn 

demonenleger, de mensen niet meer tot kwaad kan verleiden, of ze overweldigen 

zoals hij dat vandaag intensief doet. Nu worden mensen verleid en overweldigd om 

groot gruwelijk kwaad te doen: als oorlog voeren, machtsmisbruik, moord, 

volksbedrog, diefstal, roof, verkrachting, terrorisme, echtscheiding enz.  
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Hij inspireerde soms tot luxe, welvaart en succes, machtswellust, maar ook tot het 

vervaardigen van moordwapens. Gevangenissen brengen vandaag nog steeds geen 

oplossing en verandert de kwade sterveling niet. Voor een korte tijd is hij vrij. God 

heeft nog een bedoeling. Ook satan verandert niet na bijna duizend jaar 

gevangenschap.   

JOHANNES ZAG TRONEN, RECHTERSTOELEN.  
 

  

 

 

 

 

 

(4,6) Hier hebben wij het resultaat van de eerste opstanding "uit de doden". Hier 

moeten wij bijzonder aandacht geven om geen verwarring te scheppen over het begrip 

"eerste opstanding". De apostel zag hier de martelaren uit de verdrukking. Ze waren 

op aarde onthoofd, door het weigeren van het verplichte antichristelijke merkteken en 

aanbidding. Hij zag de zielen. Opgestane mensen zijn waarneembaar in het 

hiernamaals. Deze martelaars stonden op samen met de gelovigen uit het O.T. bij de 

zichtbare wederkomst van Christus. (1 Cor. 15:23)  (Psalm 49:13-16)  

Vroeger zag de apostel ook al gelovigen die met Christus zouden regeren, de 

gemeente. (5:10) Alle ongelovige doden van voor dat Messiaanse rijk, staan slechts op, 

op het einde van het 1000-jarig rijk. (Ps.49) Allen die opgestaan zijn in de eerste 

opstanding, bij Zijn komst, zullen duizend jaar met Hem zijn.   

Christus is de eersteling. Hij is de eerste welke verheerlijkt opstond uit het dodenrijk. 

Momenteel is de tijd rijp voor de opstanding van de gemeente "de grote oogst".   

De opwekking: christenen, meestal veel Joden, die komen uit de grote verdrukking, 

en hun leven verloren omwille van hun geloof in Christus, onder de dictatuur van de 

komende antichrist. Drie vormen van opstanding. Vooreerst hebben wij een 

opstanding, herleving, van Israël, als volk en natie in 1948. (Ez.37). Dan de geestelijke 

opstanding, van de geestelijke dood naar leven (wedergeboorte). (Ef.2:1-6).   

  

De lichamelijke opstanding. Door de zondeval sterft ons lichaam, maar door Christus 

krijgen de Bijbelgetrouwe gelovigen een verheerlijkt lichaam.   

De graven van Gods kinderen zullen opengaan! Islamitische terroristen passen de 

onthoofding nu al toe als doodstraf. Ook Talmoedistische Joden met de zeven 

Noachitische wetten zullen ook onthoofding toepassen. Tronen zijn hier te begrijpen 

worden als hemelse rechtbanken. (Cfr. Psalm 122:5-6).  
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DUIZEND JAAR WARE VREDE OP AARDE!  

 
Deze wereld heeft slechts tijdens zijn bestaan, enkel wapenstilstanden gekend, voor 

bepaalde tijd. Zo tekende men een wapenstilstand in 1918 voor een duur van twintig 

jaar. Wat Jezus brengt is echte verregaande vrede en een natuurtransformatie.  Vele 

Bijbelteksten zijn te vinden met een beschrijving over die nooit gezien vrede in dit 

millennium en dat rijk. Dat rijk is niet eeuwig!  

  

Er komt een theocratische wereldregering en een tempel in Jeruzalem.  

  

En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 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. Jes.2  

  

Wij moeten begrijpen dat er nu een herschepping is 

gekomen, als na de dagen van de zondvloed. Zeer 

diepgrondig, maar nog veel beter.  

In feite zal God zelf in de persoon van Jezus christus 

regeren vanuit Jeruzalem over deze aarde in gerechtigheid. 

Geen politieke verkiezingen meer. Geen corruptie meer.  

Geen bedrieglijke democratie of dictatuur meer. Volkeren 

zullen verlangen om de nieuwe levensstijl te leren. (Ps.7:8, 

Ps.9:8, Ps.98:9) Er komt een wereldwijde ontwapening, dan pas  komt een vrome 

mensenwens, na veel leed.  

  

“nooit meer oorlog ”!  

  

Micha4: 3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige  

natiën tot in verre landen. 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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Na de ons bekende gruwelijke oorlogen, met miljoenen slachtoffers is er echte vrede, 

en geen wapenstilstand. Geen militaire kerkhoven meer om te treuren over jonge 

levens, die stierven omwille van de menselijke geldzuchtigheid. (1 Tim.6:10)   

  

Er komt een nieuw gezond milieu en vrede voor plant en dier!   

 

Niet door politiek “groen”, komt de oplossing, maar door Koning Jezus! De vloek van 

de aardbodem verdwijnt. (Gen.3) De plantenwereld en de dierenwereld zal herleven 

als in de hof van Eden.   

13  Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt 

opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet 

uitgeroeid zal worden. Jes.55  

                                     Geen onkruid meer! Wat een zegen!  

Jesaja 11:6  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich 

nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen 

tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;  

De tijd dat de dieren elkaar of een 

mens verslinden, zal geschiedenis 

zijn. Zo zal die vrede er ook zijn 

onder de dieren. Dus komt er een 

ingreep in de schepping.   

 

Geen afgoderij meer…geen valse godsdiensten meer!    

En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de 

HERE de enige zijn, en zijn naam de enige.Zach.14  

Eindelijk geen verschillende staatsgodsdiensten meer, geen vrijzinnigen meer, geen 

sekten, geen allianties meer, om een vleselijke eenheid te vormen. Geen 

godsdienstoorlogen meer, geen moordende kruistochten meer, geen ketters meer! 

Geen paus meer, geen heiligenbeelden meer, want Jezus regeert!   

Geen ziekten meer, wel de doodstraf! (Jes.35:5, Jes.65:20)  

3  Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der 

horenden zullen opmerken 4  het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis 

verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken. Jes. 

32  
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In die tijd zullen er dus geen mindervalide meer aangetroffen worden. De gezondheid 

van de mensen zal optimaal zijn voor duizend jaar. Alleen wie moedwillig zondigt, zal 

sterven na 100 j.  De mensen zullen niet meer tot zonde worden verleid door de 

demonen, want ze zijn allen gebonden. Wie dan nog kwaad doet, zal volledig 

verantwoordelijk worden gesteld, en na 100 jarige leeftijd sterven, indien hij zich niet 

van zijn kwaad wil bekeren.  

(7,10) Als beproeving en herkansing wordt de satan losgelaten, die opnieuw de 

ontrouwe volken zal verleiden tot opstandigheid. Die beproeving zal een laatste 

zuivering maken onder de wereldbevolking, tussen mensen die Jezus niet liefhebben 

met hart en ziel en mensen die enkel uit schrik voor het bewind met de bestaande 

doodstraf Jezus gehoorzamen. Satan, pas tijdelijk vrij uit de gevangenis, doet 

opnieuw hij hetzelfde, zijn bezoekingen, volkeren verzamelen, ophitsen tot oorlog en 

een nieuw leger ontwikkelen.   

Vandaag zien wij precies hetzelfde, men laat een gevangene vroeger vrij, en ze 

herbeginnen, ze zijn niet veranderd van aard. (Jes.65:20). "Gog en Magog", in Ezechiël 

was de vijand van Israël. Gog betekent hier een nieuw leider door de duivel 

aangesteld, en is niet dezelfde uit Ezechiël, want daar werd hij vernietigd op de 

bergen van Israël! Franse vertalingen plaatsen Gog en magog tussen haakjes! Deze 

uitdrukkingen werden gebruikt, gegeven, om “een leger en zijn leider” aan te duiden! 
(NIV study bibles)  

Het wijst nu in ieder geval naar een confederatie van grote vijandige volkeren die 

opnieuw tegenover de Vredevorst Christus willen strijden te Jeruzalem, maar dat zal 

van zeer korte duur zijn. Vuur uit de hemel vernietigt hen hier in een klap alle nieuwe 

strijders. De satan zelf komt nu aan zijn einde, geworpen in de hel, waar de antichrist 

en de valse profeet zich al bevinden. Zij waren de eerste mensen die in de hel waren 

zonder te komen op het laatste oordeel. Ze verdwijnen voor eeuwig, de aarde en de 

hemel verdwijnen uit hun ogen!  

HET LAATSTE OORDEEL.  
(11,15) Het laatste oordeel spreekt voor zichzelf, er zijn al vele oordelen over deze 

wereld gekomen, en na dit vrederijk, verschijnt de grote witte troon. In Joh.5:29 

spreekt Jezus zelf over de twee opstandingen, ene ten leven en ene ter verdoemenis 

in de hel. Alle doden, rijk of arm, of die de Bijbel verwierpen, of het offer van Christus 

niet aannamen zullen hier hun veroordeling horen. Hier zullen geen twee maten 

en twee gewichten gebruikt worden of voorspraak, zoals op deze wereld.  

Of men begraven of gecremeerd werd in alle rijkdom met veel kransen of in armoede, 

zal geen rol spelen. Paus, koning, of president speelt hier geen rol! De hel “met zwavel” 

mag niet vergeestelijkt worden om het geweten te sussen! Dit oordeel heet “de tweede 

dood”! In het boek openbaring, zijn er vele oordelen beschreven, en dit is nu het laatste 

oordeel geweest. Paulus spreekt ook over de rechterstoel van christus, dit is voor een 

beoordeling van de geloofswerken der christenen. (2 Cor.5:10).  
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ER WERDEN BOEKEN GEOPEND……  

Het wereldbekende boek, de Bijbel.  

Wanneer mensen weigeren in de Bijbel te geloven, zullen zij zich hier horen 

veroordelen vanuit de Bijbel, Gods woord! Hier zullen mensen pas begrijpen dat hun 

leven zonder Christus of God geen enkele zin had. De Bijbel is een voorbereiding op 

eeuwig leven! De Bijbel wijst de weg, een onfeilbare GPS naar een hemels leven. Hoe 

zou men nu een zinnige stervensbegeleiding kunnen geven zonder te luisteren naar 

Gods raadgevingen?   

De profeet Henoch (39,2) In die dagen Henoch ontving boekrollen van 

verontwaardiging en woede, en rollen van tumult en verwarring (chaos). Maar er zal 

geen genade voor hen zijn, zegt de Heere der heerscharen!  

HET BOEK DER WERKEN.  

 

Mt 12:36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen 

zij rekenschap geven op de dag des oordeels,   

Alles wat wij gedaan hebben zal God afdraaien, Hij zal niet in uw levensfilm knippen! 

Alles wat in het leven van een mens is gebeurd zal opnieuw grondig bekeken worden. 

Er zal geoordeeld worden naarmate van de zonde. Niet alleen ongeloof zal bestraft 

worden, anders zouden alle ongelovigen dezelfde straf krijgen, en dat ware 

onrechtvaardig. Alles wat op aarde in de doofpot werd gestoken, zal daar openbaar 

worden voor iedereen. De Rechter zal niet uit te kopen zijn. Deze rechter ziet niets 

door de vingers, maar Hij is rechtvaardig.   

Het boek des levens.  

 

Door de vorige boeken worden de mensen in staat van beschuldiging gesteld. Allen 

die geloofden in Jezus, is hun schuld betaald, dat is de blijde boodschap van de 

Bijbel! Daarin staan alle uit God geboren mensen in. Allen die geboren zijn uit water 

en geest. Allen met eeuwig leven. Eeuwig leven is niet te koop, wel te krijgen uit 

genade, voor iedereen die dat wil, enkel geloven!   
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STAAT U IN HET BOEK DES LEVENS?   
  

Op aarde bent u geregistreerd, maar bent u geregistreerd 

in de hemel? Indien U, die dit voor het eerst zou lezen, en 

U wilt daarin staan en gered zijn, ga dan knielen en vraagt 

Jezus om vergeving voor alles wat U misdeed hoe erg 

ook, en gelooft dat Jezus uw straf heeft gedragen om U 

vrij te kopen. Vraag opdat Hij Uw leven wil veranderen, en 

Hij zal U verhoren en genadig zijn! Een nieuw leven kan U 

beginnen zelfs hier nog op aarde en hoe oud U ook mag 

zijn. Uw toekomst staat te lezen in de Bijbel! Jezus klopt 

nu op de deur van uw hart, en wacht! Doe open en uw 

leven zal veranderen van water in wijn! Jezus, wil uw 

toevlucht zijn tijdens dit aardse leven, waar de mens niet 

alleen van brood leeft!  

 

HOOFDSTUK 21 
 

 Nieuwe hemel en nieuwe aarde 

(1,2) Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, God laat iets helemaal nieuws zien aan 

de apostel. (Henoch 91.16) Nu pas is het einde van de wereld gekomen, dus helemaal niet 

in het jaar 2000 of 2012! (Jes.34:4) En wat bijzonder opvalt, er is geen zee meer, dus 

ze kan ook geen slachtoffers meer maken! Ook het symbolische beeld van de woelige, 

rumoerige of opstandige volkeren is weggevallen, dit wijst naar een zalig en rustig 

leven. De apostel Johannes ziet daarna een zeer eigenaardig beeld, namelijk ziet hij 

een neerdalende stad uit de hemel, het nooit geziene prachtige hemelse Jeruzalem, 

een woonplaats voor God en mensen.  

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.(1 Cor.2:9)  

 

(3,5) De tabernakel (NBG tent) van God is nu bij de mensen. De tabernakel was een 

beeld van Gods aanwezigheid. Hij was graag onder zijn volk, dat was de wens van 

God, die hen met grote wonderen uit Egypte bevrijdde. Het is in feite altijd Gods 

bedoeling geweest bij de mensen te wonen. Nu woont Hij in een afzonderlijke hemel 

in de hemelen. Hemelen zijn woonplaatsen voor dienende engelen en geesten. In het 

nieuwe Jeruzalem zal God bij Zijn mensen leven.   
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Hij kent ze allen bij name, als Hij u zal aanspreken, zal Hij u noemen bij uw naam, je 

bent bij God geen nummer! Hij zal spreken als een Vader tot Zijn zoon! Hij sprak ook 

tot Johannes van op Zijn troon! God kent een verlangen naar die aankomende tijd, 

ware christenen hebben ook dit verlangen, indien ze bezig zijn met de dingen van 

boven. ( Col.3:1,2).   

Het verdriet over de dood en verloren zielen, zal er niet meer wezen. Het geklaag over 

pijn van ziekten zal daar niet meer worden gehoord. Een nieuwe wereld zonder 

klinieken en kerkhoven. Dit zijn plaatsen waar veel verdriet te zien was op de oude 

wereld.  

Daarom geen verdriet meer! Want tranen waren  

en zijn een gevolg van de zonde!  

  

 

  

 

 

 

Voor de ongelovige mens is de dood nog altijd een normaal gebeuren. Het is een tijd 

van hopeloosheid, onzekerheid, en een sluier van onbegrip geweest. De dood maakt 

ongelovige mensen angstig, omdat wie niet gelooft, een onbekende wereld tegemoet 

gaat! In de brief aan de Korintiërs lezen wij dat de dood de laatste vijand is. Inderdaad 

is het zo, dat er veel kwaad gebeurt onder elke doodsbedreiging, vanwaar ze ook 

uitgaat. Wie in oorlogstijd niet wil vechten, wachtte de executie. Mensen zijn in staat 

alles te doen onder bedreiging van de dood.  

  

 Spr 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, 

is onaantastbaar.  

 De apostel diende deze dingen in opdracht van God, zeker op te schrijven, waarbij 

God zelf liet weten alle dingen nieuw te maken. Een nieuwe schepping.  

GOD IS HET BEGIN EN EINDE VAN ALLE DINGEN. 

(6,8) Allen die nu geloven “in” Christus en zo sterven zullen het nieuwe Jeruzalem 

bewonen zoals de belofte leert! Hier worden zij “Zonen Gods”, genoemd nu nog 

kinderen van God.   

 

En wie zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet zien?  

 

Zoals beschreven de lafhartige, zij die de christenstrijd opgeven door angst, niet 

volharden, (Hand.2:42, 2 Tim.2:12) de ongelovigen, zij die de Bijbel verwerpen.   

 

 

 

 

 

https://biblespace.org/


 

Bijbelverklaring   https://biblespace.org                                                             Vg.  RONNY GAYTANT  Pagina 107  

  

  

2 Tim. 2:12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; 

indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;  

 

De afgodendienaars, zijn zij die slechts leven voor geld, goud en zilver en allerlei 

rijkdom, macht en alle aardse genot boven God stellen.   

Afgoderij is een hindernis en alles wat de mens afhoudt van God. De verfoeilijke, zij 

die houden van alle tegennatuurlijke seks, homoseksuelen, pedofielen, verkrachters, 

enz. De tovenaar, magiër, heks, leugenaar, moordenaar, dronkaard, overspelige, ook 

drugverslaafde.  

 

Deze tweede dood zal erg zijn, pijnlijker dan de mens zich kan voorstellen, daarom 

wil de satan dit allemaal listig relativeren. Het is allemaal niet zo erg! Over de hel 

spreken is niet populair of aantrekkelijk, daarom doen bepaalde “kerken” dit niet. 

Daarom zwijgen er velen over een hel of ontkennen het bestaan ervan! In de 

geschiedenis vond een Theo die loog het vagevuur uit! Maar helaas God is liefde en 

rechtvaardig! Ware evangelisten waarschuwen nog steeds streng voor deze straf 

Gods.   

 

EEN STERKE OORDEELSENGEL LAAT DE APOSTEL   
OPNIEUW PRACHTIGE DINGEN ZIEN!  

 

(9,10) Johannes beschrijft hier de bruid van het Lam, het hemelse heilige Jeruzalem, 

daalt neder uit de hemel van God. Daar waar al Gods kinderen samen in zijn 

heerlijkheid, in vrede en niet in ruzie, zullen wonen. Deze heerlijkheid zal niet te 

vergelijken zijn met het mooiste van de hedendaagse zondige en vergankelijke wereld.   

(12,17) De zijde en de hoogte van de stad is ongeveer tweeduizend kilometer. De 

afstand van Brussel naar Moskou. (11) De bouwmaterialen van de stad bestaan uit 

edelgesteenten, als Jasper (groen of rood?), kristalhelder, waarmede men hier ringen 

en juwelen van maakt. (KJV)   

De twaalf parelen poorten  

Deze zijn beschreven met de opschriften van de twaalf stammen van Israel. Poorten 

geven toegang tot iets, iedere poort behoort tot een stam!  Dit laat de verbondenheid 

voelen tussen de christenen en Gods Volk. Christenen die zich nu niet kunnen 

verbonden voelen met Gods volk, of vijandig stonden tegenover Israël, zullen ook daar 

niet zijn.  De diamanten muur (14) der stad zal twaalf fundamenten hebben: de namen 

van de twaalf apostelen zullen daarop staan. Ook hier is er iets anders, de 

fundamenten van de muur zijn dus zichtbaar, geen werk van mensen, maar van God! 

Het wijst erop dat Gods Volk, zal begrijpen hoe het kwam dat ze gesteund werden 

door de ware christenen, en gehaat en vermoord werden door de Katholieken. 
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 (19,20) Wat een prachtig beeld zal dat zijn, al deze twaalf verschillende zichtbare 

edelstenen! Het klinkt ongelooflijk, omdat wij deze dingen gebruiken voor sieraad, 

en hier werd het gebruikt om fundamenten te leggen  

 (21) Deze stad heeft parelen poorten, zulke parelen van deze omvang zijn ons ook 

niet bekend, maar prachtig zal het zeker zijn. De muren uit diamant, en de stad uit 

goud. Voor mensen die van bouwen houden, moet dit toch diep aanspreken, maar 

door ongeloof zal het hen als een prachtig luchtkasteel overkomen. Wat een verschil 

tussen het hemelse en aardse!   

 

(23) Een hemelse stad zonder dure 

elektriciteit of gas!  Er is geen zon of maan 

meer. Wij kunnen ogenblikkelijk denken aan 

een ander klimaat. Geen maan meer, 

betekent ook geen uurwerken meer voor de 

tijd. Geen nachten meer. (Afb. Hemels 

Jeruzalem in oude Synagoge Dura Syrië)  

 

 

HOOFDSTUK 22  
 

(1,2) Een rivier die ontspringt uit de troon van God. De symboliek van water in de Bijbel 

was steeds het woord van God. Hier spreekt het over gerechtigheid welke uitgaat van 

Gods troon.   

Ps. 36:6,8 uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige 

watervloed. 8 Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Mens en dier 

verlost Gij, HERE.  

De ons onbekende zeer vruchtbare bomen des levens staan langs de rivier. Henoch 

schreef over bomen, welke niet mochten worden aangeraakt door mensen van vlees 

en bloed. Dit was tot het laatste oordeel, en daarna zou worden gegeven aan de 

rechtvaardigen. (25:4)  

 Wij voelen ons als in een nieuw paradijs, zoals in het boek Genesis, maar nu een 

leven dat de dood niet meer zal kennen. Wij kunnen hier begrijpen dat eeuwig leven 

ontspringt bij God zelf. Onze lichamen bestaan dan niet meer uit vlees en bloed, 

daarom zal de genezing enkel te maken hebben met de geest van de mens, en/of de 

mensen komende uit het duizendjarige rijk.  

37  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, 

zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!  38 Wie in Mij 

gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. Joh.7  
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Hier zien wij hoe belangrijk het is, te geloven zoals de Bijbel leert. Afwijken van de 

gezonde leer is gevaarlijk, en het werk van satan. De toestand welke er zal zijn in het 

nieuwe Jeruzalem, zal volmaakt zijn, zonder enkel gebrek.  

Er zal geen enkele vloek of vervloeking meer zijn. (3) De werking van demonische 

machten en de duivel zullen daar nooit meer aanwezig zijn. Geen verleiding of reden 

meer tot het kwaad, zoals vandaag mensen slachtoffer worden van demonische 

overweldiging. Geen vloek meer op deze nieuwe schepping. De naam van God op 

hun voorhoofden!  

Dit bepaalt wiens eigendom deze mensen zijn. Wat een tegenstelling tot het merkteken 

van de antichrist, de grote misleider, die zoveel mensen zal misleiden, omdat ze de 

waarheid niet hebben willen aannemen! Allen die het merkteken 666 zullen ontvangen 

zijn eigendom geworden van de wetteloze.   

(5) Geen nachten of duisternis meer. Geen fakkels of lampen meer! Geweldig, slaap 

zal er niet meer noodzakelijk zijn voor de verheerlijkte lichamen die geen 

onvolmaaktheden, vermoeidheid of ouderdom meer zullen kennen. Geen 

verjaardagfeestjes meer! Een leven in heerlijkheid mogen wij zeggen. Als koningen 

leven en heersen. Dit is de macht van Christus uitoefenen. Wat dit zal inhouden weten 

wij nog niet. (6) God bevestigt dat zijn woorden gesproken door profeten en knechten 

in waarheid zullen vervuld worden!  

(7) Inderdaad, gelukkig en hoopvol is die mens die vasthoudt aan Gods profetische 

woorden. Wie de Bijbel leest en onderzoekt zal weten in welke tijden wij vandaag 

leven. Profetische Bijbeluitleg zal zijn geloof zeer levendig houden, want het toont 

elke dag dat God de waarheid heeft gesproken tot de mensen. De toekomst zal 

aantonen dat slechts de Bijbel het enige levende en ware woord van God is! Het 

bemoedigt iedere dag, en iedere dag is een stap dichter bij Hem!  Jammer dat niet 

allen dit willen geloven of zich laten misleiden door schijnwonderen, tradities, valse 

predikers, enz. Ik kom spoedig, mag ook vertaald worden als " Ik kom plots"! 

Opnieuw knielt Johannes voor die engel, en werd opnieuw terechtgewezen.   

 (10) De woorden van dit boek werden niet verzegeld, dit wijst erop dat God wilde, dat 

het toch gelezen werd, en begrepen werd volgens de rijpheid van de tijd. Deze 

geïnspireerde woorden worden langzamerhand verstaanbaarder, enkel voor wie 

geloofd, omdat ze niet verzegeld zijn. Ze worden bestudeerd en begrepen door 

mensen die de Schrijver in hun hart hebben ontvangen. De Bijbel werd lange tijd 

verboden of ook enkel voorbehouden aan de “ingewijden”. Gelukkig is daar een einde 

aan gekomen, en God gebruikte daarom dan wedergeboren mensen. De kloof tussen 

de ware christenen en de ongelovigen zal steeds groter worden. (11) Want wie zonde 

doet zal nog tot grotere zonde komen, maar wie rechtvaardig is, zal dit nog meer 

najagen. “Wie vuil is” Vuil heeft de betekenis van “erge zonde” ongerechtigheid 

wetteloosheid!  De verleiding tot zonde zal altijd maar sterker en groter worden, en 

geef de duivel geen voet!   
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Ook vandaag zien wij dat de criminaliteit, corruptie nog steeds groeit en dat er geen 

verandering of bekering komt. De Bijbel waarschuwde al, tweeduizend jaar geleden, 

hoe het gedrag van de mensen zou zijn in de eindtijd, steeds gruwelijker. 2 Tim.3  

Welk geschiedenisboek spreekt er over tienjarige moordenaars? Wie heilig is…. 

Betekent hier dat de christen zich meer en meer gaat distantiëren van het werelds 

gedrag en levensstijl. Hij gaat zich meer gaan afzonderen, om de wil van de Vader te 

doen. Mattheüs 12:50  Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen 

is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Straks is er de grote familievergadering, 

de bruiloft! Behoort u bij de familie van Jezus?  

Jezus zal loon met zich hebben! 

(12) Wat wij onder dit loon kunnen verstaan, is niet anders dan een compensatie of 

een soort erkenning, eeuwig leven, voor alles wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.  

Ro 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God 

schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.  

Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder 

te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Jeremia 17  

  (14)  Zalig deze mensen die eens knielden in hun leven en met hart en ziel 

vergeving vroegen aan de Here Jezus Christus zelf, en een nieuw leven begonnen. 

Het zijn mensen die werkelijk wedergeboren zijn, en vruchten afwerpen, die aan een 

bekering beantwoorden.   

 

 Door tot geloof te komen, ontvangt men een toegangsrecht om in te gaan in het 

nieuwe Jeruzalem. Ieder mens kan dit recht krijgen, ook de grootste misdadiger aller 

tijden. (15) Hier zijn mensen beschreven die geen recht hebben om het nieuwe 

Jeruzalem te mogen bewonen. Met honden, ongelovige heidenen worden deze 

mensen bedoeld, (beeld van Filistijnen waren honden) die met onreinheid hebben te maken. 

Wij moeten op de juiste manier inspelen, wanneer mensen het evangelie verwerpen, 

bespotten of belachelijk maken.   

Mattheus 7 :6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor 

de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u 

verscheuren.  

Wij moeten vermijden dat ze dit doen, en niet verder ingaan, geen parelen geven! 

Opnieuw vinden wij hier tovenaars, occultisten, ook hieronder werd begrepen, dealers 

van drugs. Hier staat de grootte beschreven en de vorm.   
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 (18,21) Dit boek eindigt met een zeer ernstige waarschuwing, welke duidelijk 

passend is voor onze apocalyptische tijden, namelijk de vervalsingen van de Bijbel. 

Wat nu China doet op erge wijze. Vele ernstige dwalingen doen zich voor in de 

eindtijd. Verwarring en minder geestelijke eenheid.   

God zelf zal oordelen over hen die de Bijbel vertalen naar eigen inzichten, door toe te 

voegen en weg te laten. Ook in deze laatste verzen van de Bijbel proeven wij de 

gedachte van de apostel Johannes dat zijn woorden welke hij opschreef onder leiding 

van de H. Geest waren. De allerlaatste belofte in Gods Woord gaat over Zijn 

wederkomst, daarom verlangt ieder kind van God naar de wederkomst van Jezus op 

aarde.  

BESTE LEZER, BENT U KLAAR?  

  

Vg. R. GAYTANT Spreker- Evangelist   

  

                                              Oostduinkerke, 1 okt 2022    
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