
LES 25 – VIA VERDRUKKINGSDAL NAAR HET KONINKRIJK 

Openbaring 

THEMA:  Het uiteenzetten van de gebeurtenissen van de laatste dagen voordat 

Christus terugkeert om HET KONINKRIJK DER HEMELEN op aarde te 

vestigen. 

  

 De wereld zal er op een dag achter komen dat alle ware gelovigen in Christus zijn 

verdwenen. Waarom? HET LICHAAM VAN CHRISTUS op aarde (vertegenwoordigd door 

REDDINGSVLIEGTUIG) is compleet en is thuis geroepen om voor eeuwig met Christus te zijn. 

God’s geheime doel is ook compleet. Dan zal KONINKRIJKSBOULEVARD weer opnieuw 

worden geopend. Je herinnert je misschien dat de profeten twee profetische bergtoppen 

zagen: GOLGOTHA waar Jezus werd gekruisigd en God’s HEILIGE KONINKRIJKSBERG, 

waar David’s troon was om voor altijd over Israël te worden gevestigd, en van waaruit 

zegeningen naar alle volken zouden vloeien. De wijze van behoudenis zal niet langer zijn door 

het evangelie van de genade van God (1 Korinthiërs 15:3-4), maar weer door het koninkrijks-

evangelie, het geloof dat Jezus de beloofde Messias is, de Koning van Israël (Mattheüs 16:13-

17, Johannes 11:23-27). Die gelovigen zullen hun geloof moeten bewijzen door te “volharden 

tot het einde” (Mattheüs 24:13), verdragende al het lijden van VERDRUKKINGSDAL.  

 De profeet Daniël wordt in Daniël 9:24 door de engel Gabriël verteld, hoe lang zijn volk 

moet wachten op de komst van het koninkrijk der hemelen op aarde. God had “vastgesteld” 

dat zeventig weken voorbij moesten gaan voordat het koninkrijk kon komen. Daniël, een 

Hebreeër die zijn Bijbel goed kende, wist dat Gabriël over weken van 7 jaren sprak en niet 

over weken van 7 dagen (zie Genesis 29:27, Leviticus 25:8). Wetende dat de Joden een 360-

daagse maankalender gebruikten, met elk jaar bestaande uit 12 maanden van elk 30 dagen 

(vergelijk Genesis 7:11,24 met 8:3,4), zien we dat de 69 weken in Daniël 9:25 uitkomen op de 

dag dat de Here Jezus Christus op een veulen Jeruzalem binnenreed, en Zichzelf officieel aan 

Israël presenteerde. In Daniël 9:26 lezen we dat “na” die 69 weken hij zou worden “uitgeroeid” 

of gedood, “afgesneden uit het land der levenden” (Jesaja 53:8). Terwijl Gabriël niet zegt hoe 

lang daarna, weten wij dat onze Here een paar dagen na Zijn “triomfantelijke intocht” in 

Jeruzalem stierf. Dit betekent dat Hij stierf nadat de 69ste week was afgelopen, maar vóór het 

begin van de 70ste week (Daniël 9:27). Onze Here stierf dus tijdens een gat in de 70-weken 

profetie. Het Kruis was natuurlijk nog een geprofeteerde gebeurtenis, maar een geprofeteerde 

gebeurtenis welke buiten de grenzen van de geprofeteerde 70 weken plaats vond. Het gat in 

de zeventig weken profetie is niet de huidige bedeling van genade. De bedeling van genade is 

een niet-geprofeteerd gat in God’s profetisch programma. Echter, het profetische gat is het wat 

God toestond om de niet-geprofeteerde bedeling van genade in de 70-weken profetie in te 

voegen, een soort gat binnen een gat. Zonder dit geprofeteerde gat, zou zelfs God geen recht 

hebben om een bedeling met een duur van zo’n twee duizend jaar in het preciese tijdschema 

van de 70-weken profetie in te voegen. 



Het geprofeteerde gat werkte in Israël’s voordeel uit, want God gaf hen een extra jaar 

om te heroverwegen wat ze op Golgotha hadden gedaan. Dit extra jaar is het onderwerp van 

de gelijkenis van de Here over een vijgeboom in Lukas 13:6-9. Wanneer aan het einde van het 

extra jaar, de leiders van Israël een man vervuld met de Heilige Geest stenigen, toonde dit aan 

dat de vijgeboom van Israël nog steeds geen geestelijke vrucht had geproduceerd waar God 

naar op zoek was. Op dat moment had God geen andere keuze dan om “hem om te hakken.” 

(Lukas 13:9).  

In Mattheüs 24:34, na het spreken over gebeurtenissen die tijdens de Grote 

Verdrukking zullen plaats vinden, beweerde de Here dat “dit geslacht geenszins voorbij zal 

gaan voordat al deze dingen zijn gebeurd.” Had  de Bedeling van Genade niet het profetische 

programma onderbroken, dan zou die generatie geleefd hebben om de Verdrukking te zien, en 

de daaropvolgende vestiging van het koninkrijk der hemelen op aarde. Dit is waarom na de 

Opname, maar vóór het begin van Daniël’s 70ste week, een periode overblijft van maximaal 

een generatie minus het extra jaar van vóór de bedeling van genade en minus de 70ste week.  

Bron van “De profeet Daniël…” tot dit schema: “The Gap Theory” door geestelijk leider Ricky Kurth (Berean Searchlight van november 2011) 

  

Na de opname zullen de Joden beginnen om vanuit de gehele wereld naar Israël te 

gaan en zullen ze hun aanbidding in de Derde Tempel van Jeruzalem instellen. De Eerste 

Tempel werd in 587 vóór Christus verwoest door de oude Babyloniërs en de Tweede Tempel 

in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. Het bestaan van een andere tempel wordt door 

Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:4 bevestigd, wanneer hij vermeld dat de antichristus in de 

tempel van God gaat zitten en zichzelf als God weergeeft. Hij zal een sterk verbond met hen 

maken voor 7 jaar, maar na 3,5 jaar zal hij het breken. Daniël 9:27. Dan zal de meest 

gruwelijke 3,5 jaar van problemen beginnen die deze aarde heeft gekend. Dit wordt de GROTE 

VERDRUKKING genoemd. Mattheüs 24:21. Openbaring geeft ons de meeste informatie over 

de GROTE VERDRUKKING, de laatste helft van de zevenjarige verdrukkingsperiode. Vanaf 

Openbaring 13, waarin de beesten worden beschreven, tot Christus terugkomst in Openbaring 

19, krijgen we een beeld van Gods toorn over de aarde vanwege het ongeloof en de 

opstandigheid (Openbaring 16-18). Veel mensen zullen worden gedood voordat ze de 

KONINKRIJKSPOORT bereiken. 



Maar het einde zal komen wanneer Christus op een wit paard uit de hemel komt rijden. 

Openbaring 19:11. De Here zal Zijn vijanden verslaan in de slag van Armageddon. Het beest 

en de valse profeet zullen worden gegrepen en in DE POEL VAN VUUR worden geworpen. 

Openbaring 16:16; 19:20,21. Satan zal voor 1.000 jaar worden gebonden en in de afgrond 

worden geworpen. Openbaring 20:2,3.  

 De Here zal het KONINKRIJK DER HEMELEN OP AARDE vestigen, en de 

koninkrijksheiligen (waaronder hen uit het Oude Testament en Verdrukkingsheiligen) uit de 

dood op laten staan om dit koninkrijk binnen te gaan. Openbaring 20:1-5. Tezamen met 

gelovige Joden die zegevierend door VERDRUKKINGSDAL zijn gekomen, zullen zij dan met 

Christus voor duizend jaren heersen en regeren. Openbaring 20:6. Deze periode heet Het 

Millennium. De heerlijkheid van het beloofde KONINKRIJK zal worden opgezet. De dieren 

zullen niet langer wild zijn: de wolf zal bij het schaap verkeren, en de luipaard zal zich bij het 

geitenbokje neerliggen. Jesaja 11:6. Niet-Joodse volken zullen naar Jeruzalem komen om te 

aanbidden en te bewonderen. Jesaja 11:10, Zacharia 8:20-22, Zacharia 14:16-17. Jezus 

Christus, de Koning van de koningen en Heer van de heren (Openbaring 19:16), zal worden 

aanbeden. Zelfs op de bellen van de paarden zal “Heilig de Heer” staan ingeschreven. 

Zacharia 14:20. 

 Je vraagt je waarschijnlijk af waar jij zult zijn wanneer dit alles plaats zal vinden. Als je 

gered bent, en tot het Lichaam van Christus behoort, ben je opgenomen en ben je reeds met 

Christus in de hemelse gewesten. Als je na de Opname nog op aarde bent, zal jouw manier 

van redding middels het koninkrijksevangelie zijn en door te volharden tot het einde. Mattheüs 

24:13. Maar als je op het moment van de dood nog niet gered bent, dan is veroordeling en 

eeuwige scheiding van God jouw einde. Jouw naam zal niet in het boek van het leven worden 

gevonden, en je zult in de poel van vuur worden geworpen. Openbaring 20:15. Wat voor alle 

heiligen volgt, is de eeuwige toestand, “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (Openbaring  

21:1) waarin God “alles wat in de hemelen en wat op aarde is, zal samenbrengen in Christus” 

(Efeziërs 1:10). God’s aardse volk Israël en Zijn hemelse mensen in het Lichaam van Christus, 

zullen dan in staat zijn om God te dienen en te genieten van elkaars eeuwige gemeenschap.  

 Onze studie van DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN op deze aarde is voltooid. We 

begonnen met de eerste Adam en zijn geëindigd met de laatste Adam (1 Korinthiërs 15:45). 

Het verkeer ging slechts in één richting – altijd vooruit. Het is een ÉÉNRICHTINGSWEG. Er is 

geen kans na de dood. Hebreeën 9:27. Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag van 

jouw behoudenis. 2 Korinthiërs 6:2. Waarom bid je nu niet en vertel je God dat je Zijn Zoon 

vertrouwt? Voorbeeldgebed: Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat mijn 

zonde verdient te worden gestraft met de eeuwige dood. Maar, ik geloof dat Christus voor mij 

is gestorven en is opgestaan uit het graf. Ik vertrouw Jezus Christus alleen, als mijn 

persoonlijke Redder uit de hel. Dank u voor de vergeving en het eeuwige leven dat ik nu heb in 

de naam van Jezus Christus, amen.  

GEHEUGENVERS: “En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van 

het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.” Openbaring 20:15. 



LES 25 – WERKBLAD 

Nadat HET LICHAAM VAN CHRISTUS uit deze wereld is opgenomen, zal God Zijn 

omgang met Israël hervatten. Het boek Openbaring geeft ons een glimp van de 

gebeurtenissen, die gedurende zeven jaar, DE VERDRUKKING, zullen plaatsvinden. 

Deze periode wordt op de tekening met VERDRUKKINGSDAL afgebeeld. Zoek de 

volgende referenties op om de antwoorden op de vragen te krijgen. Vul de ruimtes in. 

 

1. Openbaring vertelt ons over twee Beesten die God’s volk haten en God zullen lasteren. 

Het tweede Beest zal een beeld van het eerste maken en het werd hem gegeven om 

een geest te geven aan het beeld van het eerste Beest. Dit zou het beeld laten spreken 

en maken  _____________________________________________________________ 

____________________________________________________ Openbaring 13:14-15. 

 

2. Noem vier oordelen die over de aarde zullen worden uitgestort. Openbaring 16:2,4,8,10. 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

3. Wat zal de engel doen om de trouwe heiligen te beschermen? Openbaring 7:2-3. _____ 

_____________________________________________________________________. 

 

4. Beschrijf de visie over Christus zoals Johannes Hem uit de hemel zag komen. 

Openbaring 19:11-16. Hij werd ____________________________ genoemd. Zijn ogen 

______________________. Op Zijn Hoofd zijn ____________________. Hij is bekleed 

met een __________________ kleed. Uit zijn mond ____________________. De naam 

op Zijn kleed geschreven is: “_____________________________________________.” 

 

5. Wat zal het beest en de koningen van de aarde en hun legers doen? Openbaring 19:19. 

_____________________________________________________________________.  

 

6. Waar zullen ze levend in worden geworpen? Openbaring 19:20. __________________. 

 

7. Wat gebeurt er met satan? Openbaring 20:2. _________________________________. 

 

8. Wat gebeurt er met de gestorven gelovigen of zij die DE GROTE VERDRUKKING 

hebben doorstaan? Openbaring 20:4 _______________________________________. 

 

9. Wat gebeurt er aan het einde van de 1000-jarige heerschappij van Christus over de 

oude aarde? Openbaring 21:1 _____________________________________________.  

10 Schrijf Openbaring 20:15 op: ______________________________________________  

 _____________________________________________________________________. 

 


