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Posted by RAM on 13/4/2020, 16:00:35 
. . . En ik zal mij stellig groot maken en mij heiligen en mij doen kennen 

voor de ogen van vele natiën; 

en zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.’. . . en ik zal mijn heilige 

naam niet meer laten ontheiligen; 

 

EZECHIËL 38:23 - 39:7 

 

Als je vandaag de dag wereldwijd de Naam Van God Jehovah hardop zegt, linken ze 

je meteen aan Jehovah`s Getuigen en aan Kindermisbruik. 

 

En dat wereldwijd in alle landen van de wereld, geen natie uitgezonderd. 

In één van de grootste natieën ter wereld zijn Jehovah`s Getuigen zelfs verboden. 

En terecht, want ze hebben zich niks anders dan als een doorsnee sekte gedragen. 

Daar zijn genoeg voorbeelden van. 

 

Dus "kennen" de natiën zo langzamerhand allemaal wel de schandalen van de 

mensen die zich naar God`s Naam hebben laten noemen. 

 

In werkelijkheid Wachttoren Getuigen maar daar weet niemand iets vanaf en de 

Getuigen ontkennen dat ze in werkelijkheid 

Wachttoren Getuigen genoemd zouden moeten worden. 

 

Nou zegt Jehovah nooit zomaar wat. 

Of zou Hij iets zomaar op laten tekenen zonder verdere waarde. 

Of toe zou laten dat zoiets als wat in EZECHIËL 38:23 - 39:7 verkeerd vertaald zou 

kunnen zijn. 

 

Het kan dus - gezien het bovenste - nooit ( alleen ) geschiedenis zijn. 

 

Er zal een tijd aanbreken dat bij alles wat ooit tot bestaan is gekomen de Dag 

aanbreekt dat de stukken er pas echt vanaf zullen vliegen. 

 

Ik schreef liever dat de pleuris echt uit gaat breken, maar dat schrijf ik maar niet 

als Utrechter  

 

Profetieën kan je niet tegenhouden, die gebeuren gewoon. 

 

Je kan het ontkennen, maar dat is maar tijdelijk. 

 

. . . Leert nu van de vijgenboom als illustratie het volgende: 

Zodra zijn jonge tak zacht wordt en in het blad schiet, 

weet GIJ dat de zomer nabij is. 

 

Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, 

weet dan dat hij nabij is, voor de deur. 

 

MATTHEÜS 24:32, 33 

 

Jezus zou van de laatste tekst zomaar ook kunnen zeggen: 

 

„Heden is deze schriftplaats die GIJ zojuist hebt gehoord, vervuld.” 

LUKAS 4:21 

 

Vervuld? 
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Ja, er staat "nabij" en niet dat hij er al is. 

Voor de rest is alles in die tekst actueel. 

 

 

Dag RAM, 

 

Wanneer ik de Openbaring opsla dan zie ik dat er in Op. 20 twee gedeelten 

staan, het ene over wat er vóór en vlák vóór de wederkomst zal gebeuren, 

omdat satan de natiën van de 4 hoeken der aarde, Gog en Magog na zijn 

loslating nog voor de wederkomst moet verleiden om de geliefde stad en de 

legerplaats der heiligen moet aanvallen, waarbij Gog en Magog en de satan 

allebei vernietigd worden. En dan is het 2e wat plaats vindt de opstanding van de 

rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Er is wel eens door een bijbelgeleerde 

vermoedt dat Op. 20-22 door elkaar is gehusseld (R. H. Charles, "The 

International Critical Commentary", een gerenommeerde serie van bijbeluitleg 

van OT en NT. 

 

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en 

een grote keten in zijn hand; 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de 

duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,3 En hij wierp hem in de 

afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer 

zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor 

een korte tijd worden losgelaten. 

 

7 En wanneer de duizend jaren [van binding van satan] voleindigd zijn, zal de 

satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 En hij zal uitgaan om de volkeren 

aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog 

te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de 

breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde 

stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 

10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en 

zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht 

gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 

 

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. 

5 [De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren]. Dit is de eerste opstanding. 

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de 

tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn 

en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. 
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11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens 

aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen 

gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de 

troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het 

[boek] des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de 

boeken geschreven stond, naar hun werken. 

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk 

gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn 

werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. 

Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden 

werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des 

vuurs. 

 

Als je het zó achter elkaar leest, met vers 5 tussen haakjes (omdat deze niet in 

alle manuscripten staat en tevens niet in overeenstemming is met Jezus' 

woorden over "de laatste dag"), dan is, althans voor mij alles veel duidelijker, 

want de heiligen zullen de wereld en de engelen oordelen, (satan uitgezonderd, 

die al vlak vóór de wederkomst tijdens de aanval van Gog/Magog met hem als 

verleider, worden vernietigd), zie b.v. 1 Kor. 6:2-3 en Op. 2:26-27; 3:21; Mat. 

19:28; Lucas 22:28-30 en dat op de oordeelsdag ook de mensen uit Nineve en 

de koningin van het Zuiden in de opstanding op de oordeelsdag het geslacht 

waarin Jezus predikte tot hen en daarna tot aan 70 GT, zullen veroordelen 

volgens Mat. 12:41-42 en Lucas 11:31-32. Dus gelovigen uit de tijd vóór Jezus 

staan op en veroordelen de mensen, het roemruchte "geslacht" waar Jezus het 

vaak over heeft en tot wie hij en de apostelen hebben gepredikt en die niet 

wilden luisteren. 

 

Plaatst men de aanval van Gog en Magog in het verleden, b.v. dat men het van 

toepassing brengt op de verwoesting van Jeruzalem in 70 GT, dan zou de satan 

ook rond 70 vernietigd moeten zijn. En dat is weer niet het geval naar mijn 

mening. 

 

Ezech. 38-39 spreekt over de aanval, door God veroorzaakt, kennelijk dat God 

daarvoor satan gebruikt volgens Op. 20:7-10. En dat is nog niet gebeurd. In Op. 

20 worden de heilige stad en de legerplaats der heiligen aangevallen. Voor mij is 

de heilige stad het nieuwe Jeruzalem wat na het oude Jeruzalem kwam. Daarin 

bevinden zich de heiligen volgens Op. 21 en 22. 

 

De meeste uitleggers denken niet aan wat Paulus zegt over wie de laatste vijand 

is die vernietigd wordt (de DOOD). Omdat er na de 1000 jaar van Jezus regering 

met de koninklijke priesters satan wordt losgelaten, geloven velen dat. Maar 

satan moet eerst gebonden en losgelaten worden om Gog en Magog te verleiden 

de stad en heiligen aan te vallen, waarbij hij vernietigd wordt. 

 

Daarbij komt dat er in Op. 20:4 EN 6 over oordeels tronen en personen die 

daarop gaan zitten, wordt gesproken, kan dat slechts gaan over het oordeel bij 

de wederkomst waarbij de gelovigen onsterfelijk leven ontvangen en het dus de 

1e of belangrijkste opstanding uit het graf is. 
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En dan is het daardoor duidelijk dat vers 4 en 6 vooraf gaan aan 11-15, en 1-3 

vooraf gaat aan 7-10. Door deze indeling te volgen wordt de volgorde der 

gebeurtenissen duidelijk, en is het in overeenstemming met b.v. 1 Kor. 15:20-28 

en 42-58. Daarin is de dood de laatste vijand die vernietigd wordt doordat 

degenen die van Christus zijn, het onsterfelijke en onvergankelijke eeuwige leven 

ontvangen bij hun opstanding uit de dood. Door het eeuwige leven te ontvangen 

heeft de dood geen vat meer en is hij verslagen, en ook degenen die veroordeeld 

worden, worden eerst opgewekt voordat zij veroordeeld worden waardoor de 

dood en het dodenrijk leeg zijn en overwonnen. 

 

Degenen die NIET in de eerste of belangrijkste opstanding delen, komen daarbij 

voor de oordeels troon te staan van Op. 20:11-15 en geoordeeld door de 

koninklijke priesters op de oordeelsdag van een symbolische 1000 jaar, net als 

dat de satan ook daarvóór gebonden werd en weer losgelaten en vernietigd bij 

de aanval van Gog en Magog. 

 

Misschien doe ik wel heel ingewikkeld, maar voor mij is het zo langzamerhand 

wat volgorde betreft veel meer duidelijk dan wat we bij de JG geleerd hebben, 

hoewel ook de JG leerden dat de 1000-jarige regering van Jezus de oordeelsdag 

is (wat ik ook geloof, alleen zijn de 1000 jaar symbolisch en er is geen 

mogelijkheid om nog berouw te tonen bij Jezus' komst in mijn visie, maar bij 

anderen wél, op grond van Rom. 6:7 waar men dan zegt dat als je sterft, je van 

je zonden verlost bent, maar waar in de context staat dat je in de dood van 

Jezus gestorven en opgewekt moet zijn om vergeving van zonden te ontvangen, 

dus wat de JG zeggen klopt in dat verband van geen kant! 

 

BTW, ook de gelovigen van alle tijden staan vóór de troon, niet IN de hemel, net 

als dat de ongelovigen ook voor de troon staan, en ook niet in de hemel. Allen 

staan voor de oordeelstroon op aarde (2 Kor. 5:10), of zoals Jezus zegt dat "alle 

volken" voor hem staan bij het oordeel van de gelovigen en ongelovigen volgens 

Mat. 25:31-46 en hun beloning of straf ontvangen. 

 

Maar ieder z'n mening daarover natuurlijk . 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Ram, 

 

Ik meen te lezen in de Openbaring 20 dat satan vóór de wederkomst van 

Christus (de wederkomst die gepaard gaat met de opstanding der doden en het 

oordeel over het nog levende deel van de mensheid na de vernietiging van 

Gog/Magog en de satan vóór de wederkomst) zowel wordt gebonden als wordt 

losgelaten, waarbij hij vlak na de loslating wordt vernietigd vanwege zijn 
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verleiding van de volken der aarde (Gog en Magog) om de geliefde stad en de 

legerplaats der heiligen (het nieuwe Jeruzalem wat in de 1e eeuw de plaats 

innam van het oude Jeruzalem) aan te vallen. Hij wordt als het ware op 

heterdaad betrapt volgens Op. 20:7-10. De JG geloven dat satan samen met 

Gog/Magog twee vervullingen heeft, de eerste vlak voor wat zij Armageddon 

noemen, en de tweede op het einde van hun 1000-jarige rijk uitleg. 

 

Ik geloof dat zowel de vernietiging van het grote Babylon (het jodendom was een 

valse religie geworden die zei dat ze geen andere koning hadden dan de keizer, 

en Armageddon te maken hebben met de verwoesting van de stad Jeruzalem en 

haar tempel in 70 GT door de Romeinse wereldmacht, opgezweept door de 3 

onreine geesten met boodschappen van de draak (satan), van het wilde beest en 

de valse profeet die alle drie ook in Op. 13 worden genoemd en in 16:13-16 weer 

i.v.m. Armageddon en daar de invloed laten zien van satan op de Romeinse 

wereldmacht. 

 

Wat het grote Babylon betreft, als je ziet dat in Op. 18:24 en 17:6 één van de 

kenmerken staat die Jezus ook van Jeruzalem noemt, nl. dat in haar het bloed 

van profeten, en heiligen en van allen die geslacht zijn in het "LAND" (Grieks 

'ge') wat in vele vertalingen met aarde in de zin van de hele aardbol wordt 

vertaald, maar wat beter met "land" kan worden vertaald, werd gevonden, en 

dan het land Israël waar de profeten door Jehovah naar het volk werden 

gezonden onder het wetsverbond en werden gedood, dus tot aan de verwoesting 

van de stad Jeruzalem en haar tempel. Jezus spreekt daar ook over in Mat. 

23:29-39 (33-39) en Lucas 11:45-52 (vers 51) en dat dit bloed zou komen op 

het geslacht waar Jezus tegen gepredikt had, en wel de verwoesting van stad en 

tempel. 

 

De roep "Vrede en veiligheid" uit 1 Thess. 5:1-3 heeft mijns inziens te maken 

met de 2e komst, en wel omdat de 2e komst erbij genoemd wordt. Bij de 

wederkomst gaat ook 2 Thess. 2 (de mens der wetteloosheid/de zoon des 

verderfs) in vervulling. Hoe het alles exact in elkaar overloopt zal de tijd leren. In 

ieder geval is het volgens mij zo dat 2 Tim. 3:1-9 in de 1e plaats in de tijd van 

Timotheüs moet worden geplaatst voor wat de laatste dagen betreft, omdat het 

aan Timotheüs zelf is geschreven als van een vader tegen zijn zoon. Er zijn 

laatste dagen geweest voor wat betreft het joodse stelsel, de tijd waarin God ook 

tot de Zoon sprak (Heb. 1:1), en er ook een tijd waarin de laatste dingen vervuld 

worden in het christelijke stelsel, zoals b.v. de aanval van satan met Gog en 

Magog en 2 Thess. 2.. 

 

Lees aub ook even m'n antwoord aan jou in onderstaand draadje . 

 

https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1586822304.html 

 

en deze 

 

https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1586823844.html 

 

https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1586822304.html
https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1586823844.html
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Hartelijke groet, 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

Ik zie in Op. 20 twee keer een periode van een symbolische tijd van "1000 jaar" 

genoemd worden. De eerste is voor de satan om gebonden te worden en na een 

lange tijd, een tijd die God en Jezus nodig vinden, een symbolische periode van 

"1000 jaar", weer ontbonden te worden om Gog en Magog te verleiden de 

geliefde stad/de legerplaats der heiligen aan te vallen, waarna hij met z'n 

kornuiten wordt vernietigd. 

 

Die heiligen moeten er dus op dat moment ook wel zijn, anders valt er niets aan 

te vallen, want degenen die niet de heiligen zijn, behoren Jezus niet toe, met 

andere woorden, die zijn al in het kamp van de satan. 

 

En de tweede periode van een symbolische "1000 jaar" is een tijd van oordeel 

dóór Jezus én de heiligen, zoals uit verschillende tekstgedeelten blijkt, waarna de 

heiligen hun koningschap ontvangen wat sedert de grondlegging der 

mensenwereld (niet van vóór de schepping en het gereed maken van de aarde). 

 

Ik zeg niet dat het precies zo zal zijn zoals ik het schrijf, maar doordat ik er 

geregeld mee bezig ben en lees en herlees, komt het bij mij zo over. 

 

Die gedachte is ontstaan omdat er in het NT staat dat de dood bij de wederkomst 

van Jezus en de wederopstanding die dan plaats vindt, wordt vernietigd dóór de 

opstanding. De dood, het dodenrijk en de zee geven de doden die zich in hen 

bevinden, op vanwege het commando van Jezus. En dus moet vóórdat de dood 

als laatste vijand wordt gekeeld, de satan al zijn overwonnen en vernietigd, 

anders kan immers de dood nooit de laatste vijand zijn die vernietigd wordt, zo 

eenvoudig is het, althans naar mijn mening. 

 

De satan heeft dus zijn eigen tijd van een symbolische "1000 jaar" waarin hij 

gebonden is en de volken niet kan verleiden. Die volken moeten er gedurende 

zijn binding en bij zijn ontbinding wél zijn, anders kan hij ze niet verleiden. De 

volken kunnen ook niet "de heiligen" zijn, want de satan en de volken (Gog en 

Magog) hebben juist ten doel de heiligen te vernietigen door die aanval. Maar dat 

lukt ze niet want de pas wordt hun afgesneden door hun vernietiging. 

 

Dan volgt de wederkomst en de opstanding met het oordeel, waarna er het 

herwonnen paradijs is en het koningschap/de heerschappij over de aarde met 

alles erop, de heerschappij die bij de schepping van Adam en Eva aan hen werd 

gegeven (Gen. 1:26-28), maar waar de klad in kwam door de zondeval. Dus 

"van het verloren naar het herwonnen paradijs". 

 



EZECHIËL 38:23 - 39:7 Kan Nooit Geschiedenis Zijn 
 

Ik geloof dat slechts de apostelen de belofte kregen dat de heilige geest slechts 

HEN tot de volle waarheid zou leiden. Die geest was nodig omdat zij de dingen 

nog niet volledig begrepen. De apostelen hebben de volledige waarheid bij de 

uitstorting van de geest ontvangen en hebben het opgeschreven en verkondigd 

(Joh. 16:12), door getuige te zijn en getuigenis te geven van wat Jezus hen had 

geleerd en opgedragen (Mat. 28:18-20; Hand. 1:7-8; 2:1-42) en het volk van 

God bleef gedurende een tijd, totdat en terwijl de afval kwam, met het woord 

bezig, soms met verkeerde leer en leven, en dat is nog steeds zo naar mijn 

mening. Maar dat wist je al . 

 

Hartelijke groet, ook aan Meiske, en blijf gezond! 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

Geloof jij dan in een geconditioneerde alverzoening? Want daar komt het dan in 

feite op neer. Of ik begrijp je verkeerd. Russell geloofde daar ook min of meer in. 

Hij geloofde b.v. ook dat het nieuwe verbond met een hersteld Israël in 1914 zou 

worden gesloten, toen volgens hem het 1000-jarige rijk begon. 

 

Ik geloof dat volgens o.a. Efeze 2:11-22 duidelijk is dat Jezus al in de 1e eeuw 

een nieuw Israël had gemaakt door van de twee groepen, nl. de joodse gelovigen 

in Jezus en de gelovigen in Jezus uit de overige volken, één te maken. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Posted by Lambert in reply to "Re: EZECHIËL 38:23 - 39:7 Kan Nooit 

Geschiedenis Zijn" 

 

beslist geloof ik daar niet in, wel in ef 2 
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