Bijbelstudie Centrum – uitgebereide studie in 7 delen over:

“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.
Het is een machtige openbaring vanuit het Woord
en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk
vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.
vierde avond
Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze speciale studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd
af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u
alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk
is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze speciale studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost
en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

Waarschuwing vooraf: het is een zeer ingrijpend onderwerp!
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Vierde zendschrijven. We gaan lezen: Openbaring 2:18-29:
“En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn
voeten zijn als koperbrons: Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izèbel laat begaan, die zegt, dat zij
een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd
gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en
hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.
En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten
doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en
deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere
last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde
toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk
worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een
oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.

Bij dit vierde zendschrijven zijn wij gekomen tot de duisterste periode van de Gemeente van Jezus Christus. Ik
wil u allereerst wijzen, dat in dit vierde tijdperk van de Gemeente een heel andere toestand gekomen is.
Dit komt allereerst al hierin uit, dat bij de eerste drie zendschrijven staat, dat de Heer altijd zegt: “Wie een oor
heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeente zegt”, en daarna: “Wie Overwint” en met de daaraan verbonden
belofte. Maar in de laatste vier zendschrijven is dit in omgekeerde volgorde, want dan is het eerst: “Wie overwint” en als laatste: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeente zegt”.
Dit heeft een geweldige betekenis, want wat betekent dit? In de eerste zendschrijven, die de eerste drie perioden van de Gemeente op aarde beschrijven, direct na de twaalf apostelen vanaf het jaar 70 tot het jaar 606,
waarin ongeveer Thyatria aanvangt, bestond de Gemeente nog werkelijk uit wedergeboren kinderen Gods.
Er waren ook daar natuurlijk al verkeerde elementen, maar het was nog steeds een gemeenschap van wedergeborenen, die zich nog altijd aan het Woord van God hielden en daardoor stonden zij allen onder de leiding
van de Heilige Geest.
Ieder wedergeborene heeft immers de Heilige Geest ontvangen en kan uit hoofde daarvan ook horen, wat de
Geest tot de Gemeente zegt. Wat is hier echter gebeurd bij het derde zendschrijven?
Bij Pergamum heeft de Gemeente een vriendschapsverdrag aangegaan met de wereld en haar machthebbers
en is in deze wereld gaan wonen, waar zij als vreemdeling had behoren te zijn. Zij heeft het huwelijk aangegaan met de wereld en Jezus roept daarom met klem op, om zich daarvan te bekeren; en Hij doet dit niet op
een zachtmoedige wijze, maar met de bedreiging (want Hij is Rechter), dat als zij zich daarvan niet zouden
bekeren, Hij met het zwaard Zijns Monds zou komen.
Ook in die dagen zullen zich wel enkele bekeerd hebben, maar met de Gemeente in haar geheel niet. Daardoor is er iets vreselijks gebeurd, want doordat zij zich niet bekeerd hebben van de leer van Bileam en de leer
der Nicolaieten gingen zij hoereren door afgoderij, waardoor de Gemeente onder het oordeel van God kwam
te liggen.
Want de Gemeente is hier een vermengd systeem geworden van heidenen met Christenen en de zichtbare
Gemeente, zoals die hier op aarde functioneert, zal geen vruchtbare Gemeente meer zijn.
De waarachtige Gemeente wordt natuurlijk door Jezus gekend en kan niet te niet gedaan worden, want die
bestaat alleen uit wedergeborenen. Maar in de zichtbare Gemeente zaten ook mensen, die niet bekeerd en
wedergeboren waren en dus ook de Geest van God niet hadden ontvangen en die Gemeente kon niet meer
horen, wat de Geest tot de Gemeente zegt.
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Jezus heeft nadrukkelijk gezegd van de Trooster, die Hij zal zenden, dat de wereld die niet kan ontvangen,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Vandaar dat wij in de volgende zendschrijven Gemeenten zien, die een
gruwelijke vermenging zijn tussen onbekeerde onwedergeboren naamchristenen en daar tussen in de ware
Christenen.
Daarom luidt het slot van deze vier zendschrijven in omgekeerde volgorde. Want als deze Gemeenten weer
zover willen komen, dat zij de stem van de Heilige Geest gaan horen, dan moeten zij eerst zich bekeren en tot
overwinning komen.
De overwinningen in deze laatste vier zendschrijven staan dan ook op een veel lager peil dan de overwinningen in de eerste drie zendschrijven, wat wij ook zien in de beloningen, die daarbij beloofd worden.
Vandaar dat Jezus oproept tot bekering en wie zich bekeert en overwinning krijgt over de afschuwelijke afgoderijen, die kan weer gaan horen, wat de Geest tot de Gemeente zegt. Ziet u de andere volgorde?
In de eerste drie zendschrijven is de hele Gemeente behouden, want zij zijn allen kinderen Gods, maar kunnen schade lijden. In de laatste vier zendschrijven echter is er steeds sprake van een groep, die verloren gaat,
omdat zij zich niet bekeren en geen werkelijke kinderen Gods zijn.
Wij zien, dat hier een geweldig keerpunt gekomen is in de kerkgeschiedenis op aarde en daarom vinden wij
ook in dit zendschrijven, geschreven over de diepte des satans.
De Gemeente die begonnen is bij de hoogte Gods (Efeze) is door het verzaken van die eerste liefde uit de
hoogte gevallen, is nu zover gekomen, dat zij gekomen is tot de diepte des satans, de lering van satan. Dit zijn
ontzettende dingen.
Allereerst vers 18: “En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira”. Tyatira was ook een stad in Asia, maar lag
niet aan de kust, zoals de eerste drie steden. De laatste vier plaatsen liggen meer het land in en hebben ook
steeds een veel mindere heerlijkheid.
Het is van groot belang te weten, dat in Tyatira de valse leringen, die in het Pergamum tijdperk verdragen werden, nu uitgegroeid zijn tot het officiële gezagsorgaan, dat vanaf dat ogenblik over de Gemeente haar gezag
voert.
De leer van Bileam en de leer der Nicolaieten zijn samengevoegd tot het afschuwelijke, dat ons hier in Tyatira
aangediend wordt als: de vrouw Izèbel. Vers 20: “Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izèbel laat begaan, die
zegt, dat zij een profetes is, en zij leert”.

Wij willen eerst met elkaar nagaan, wat hiervan de betekenis is. Wij kennen Izèbel uit het Oude Testament
met wie koning Achab huwde en van wie geschreven staat, dat het deze vrouw Izèbel was, die koning Achab
en heel Israël meer deed zondigen, dan al de koningen tevoren en die daarna kwamen en dat was niet gering.
Wie was Izèbel? Zij was de dochter van een heidense koning, die tevens priester van de Baäl was en zij was
de priesteres en profetes van Baäl. Het Oude Testament en ook dit gedeelte beschrijft haar zodanig, dat zij
aan de buitenkant een reine, schone vrouw scheen, want de naam Izèbel betekent “reine” of “maagd”. Maar
de Bijbel zegt van haar, dat zij een koninklijke hoereerster, een overspelige, een ontuchtige is.
Koning Achab, die de leidsman en herder van het volk Israël moest zijn, huwde met deze heidense vrouw, deze hoereerster en verhief haar tot koningin, zodat zij met hem in zijn troon zat en koning Achab deed alles, wat
Izèbel zei, waardoor Achab eigenlijk niet meer regeerde, maar Izèbel.
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Hiervan is op deze plaats ook sprake: “Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izèbel laat begaan, die zegt, dat zij
een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren”.

Zo werd deze heidense, afgodische vrouw, deze Baäl priesteres tot erkend gezag in Israël en leidde het volk
van God, ja heerste over het volk van God vanuit een erkende plaats, de troon, met al de verschrikkelijke gevolgen daarvan.
Want Izèbel is niet alleen een ontuchtige, overspelige vrouw, maar zij is ook een zeer bloeddorstige vrouw.
Toen zij eenmaal op de troon zat, vervolgde zij de ware profeten Gods en liet hen bijna allemaal ombrengen.
Zij stond ook Elia naar het leven, want wij weten, hoe Elia vluchtte.
Wat hebben wij hier een geweldige tekening door de Here Jezus gekregen over wat hier op aarde met de
zichtbare kerk zou gaan gebeuren. Dit kan alleen Hij ook doen, die ogen heeft als een vuurvlam en alles doorziet, weet en kent en die alleen Heer en Rechter over de Gemeente is en in waarheid oordeelt; want wat is dit
door de Here Jezus raak en duidelijk getekend!
Wat wil het zeggen, dat in het tijdperk van Tyatira de Gemeente door een vrouw beheerst zal worden? De
vrouw is namelijk altijd het beeld van een geestelijke macht en zo zien wij in deze vrouw de hele Roomse- en
Grieks katholieke kerk getekend.
Al vindt Jezus in die Gemeente ook nog geloof, liefde en werken, zoals Hij zegt in vers 19: “Ik weet uw werken
en liefde, en geloof en dienstbetoon”, draagt toch het hele karakter en de werken van deze gemeente een
stempel van verwijfdheid.
Heeft het u nooit getroffen, dat op het inwendige van een Rooms- of Grieks katholieke kerk het stempel van
verwijfdheid ligt? De beelden, die daar Jezus voorstellen, hebben allemaal die vrouwelijke zoete trekken en
elke Roomse draagt een typisch stempel van verwijfdheid, omdat men onder de vrouw staat, de Izèbel. Kijk
maar naar de priesters en monniken met hun rokken.
Ik wil u eerst nog op iets anders wijzen, want het zijn geweldige dingen die wij hier geopenbaard krijgen. Ik
weet niet, of het u opgevallen is, maar u moet eens optellen, hoeveel maal Jezus hier spreekt van werken in
deze brief. Eerst in vers 19 tweemaal: “Ik weet uw werken”.
Denk er om, dat er staat “uw werken”. In het slot van dit vers: “uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste”.
Zij beginnen met werken en er is een toeneming van werken, want de laatste werken zijn meer dan de eerste.
Dan vers 22 over de vrouw Izèbel: “Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng
ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren”.

Dan in vers 23b: “en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken”.
Is dat ook niet het karakter van deze kerk? Gaat het niet om de zogenaamde goede werken, dat in werkelijkheid een offeren is aan de werken en dat is afgoderij plegen aan goede werken. Daarom zegt Jezus aan het
einde van die brief, dat zij maar één ding te doen hebben, wat wij vinden in vers 26: “En wie overwint en mijn
werken tot het einde toe bewaart”.

Niet de werken van Izèbel, of hun eigen werken, maar MIJN werken, zegt Jezus en dat is het volbrachte werk
op Golgotha, want dat alleen maakt zalig.
Is het niet juist getekend, dat deze Gemeente altijd de tendens heeft in haar leer, dat men door die goede
werken behouden kan worden? Vandaar ook de kloosterorden, die er op ingericht zijn, om maar werken te

4

Bijbelstudie Centrum – uitgebereide studie in 7 delen over:

“de geschiedenis van de Gemeente (de Kerk)”.
Het is een machtige openbaring vanuit het Woord
en het laat ons o.a. duidelijk zien de geschiedenis van de Gemeente, de Kerk
vanaf haar begin tot aan de dag van vandaag en verder.
vierde avond
doen en dienstbetoon; maar het gaat niet om de goede werken, die wij doen, maar om het werk, dat Jezus
gedaan heeft. ”Wie Mijn werken bewaart, die zal zalig worden”.
Nu gaan wij verder met deze vrouw Izèbel. Zoals het toen in Israël was bij koning Achab, zo is deze vrouw in
de Gemeente gekomen. Zij beeldt klaar en duidelijk het gezag van Rome uit en alle katholieke kerken; want
deze kerk leert immers, dat zij de moederkerk is en Izèbel is een getrouwde vrouw, die kinderen heeft, wat in
dit Schriftgedeelte staat. Deze kerken leren, dat de kerk ons aller moeder is. Denk maar aan het boek van Br.
Hegger: “Moeder, ik klaag u aan”.
Dat is Izèbel, die de heerschappij heeft, want zij zeggen, dat de kerk onfeilbaar is. Wat de kerk leert en profeteert, daar moet men voor buigen. Wat Izèbel leert en profeteert, dat is erkend gezag.
Zoals de Izèbel uit het Oude Testament getrouwd is met de herder en leidsman Israëls, koning Achab, zo is
deze Izèbel, het kerkelijk gezag, getrouwd met haar dienaren en daarom legt die kerk haar dienaren het celibaat op; want, omdat de priester met de kerk getrouwd is, mag hij niet met een andere vrouw trouwen.
Het komt in onze vertaling niet uit in vers 20, waar staat: “Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izèbel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te
eten”.

Er zijn vertalingen, die laten uitkomen, dat deze dienstknechten met haar gehuwd zijn. Vandaar het priester
celibaat en de klooster orden van monniken en nonnen, want ook nonnen dragen immers een trouwring.
En met wie zijn ze getrouwd? Met Izèbel, de kerk. Want wie wordt door die nonnen het meest aanbeden,
Jezus of Maria? Het meest aanbidden zij Maria. En wie is Maria in de Roomse versie? Het is Izèbel, de
maagd, de reine, de onbevlekte, want dat is de betekenis van die naam. De werkelijke moeder van Jezus was
inderdaad een reine en onbevlekte maagd, maar zij hebben haar naam misbruikt.
Wat gebeurde er, toen Izèbel met koning Achab getrouwd was en zij op de troon ging zitten? Zij leerde Israël
de Baäldienst, als namaak van de eredienst aan JHWH. Het is een gruwelijke vermenging van heidense ceremonieën en mysteries, vermengd met de arme, wettische Joodse eredienst en met de altaardienst met de
kandelaar, die eeuwig brandt, maar er zijn nog meer gruwelen.
En wat zien wij nu in de zichtbare Roomse kerk? De hele Roomse eredienst is een vermenging van heidense
ceremonieën en mysteries met oude Joodse gebruiken.
Het altaar bijvoorbeeld is er het type van het Joodse altaar, maar nu met mooie bloemetjes en kaarslicht versierd, wat heidens is, daar de Babyloniërs dit ook hadden.
De wierook gebruikten de heidenen ook en ook de Joden gebruikten het als reukwerk, maar bij de Nieuw Testamentische Gemeente behoort dat niet, want wij hebben een beter reukwerk en dat zijn de gebeden der heiligen, opdat wij voor Hem een lieflijke geur zullen zijn.
Daarom is de altaardienst in de verschillende kerken nog een gruwelijke vermenging van heidense ceremonieen met Oud Testamentische Joodse inplant. Vandaar ook nog de prachtige priester bisschop gewaden, die
van een snit zijn van de priestergewaden der priesters van Baäl en zoals ook Aäron die droeg.
Het is dus vermenging van die twee, maar met beiden soorten van dienst hebben wij als Nieuw Testamentische Gemeente niets te maken, omdat de oude Joodse eredienst slechts een afschaduwing was van het ware.
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Hebben de Roomsen niet ook nog een tabernakel? Dat is immers het kastje, dat boven op het altaar staat.
Hebben zij niet de monstrans? Zo kunnen wij doorgaan. Gaan uw ogen open voor die kerk?
Er wordt ook van haar in vers 23 gezegd, dat zij kinderen heeft: “En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven
en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben”.

Izèbel heeft kinderen verkregen uit hoererij, die in dit tijdperk misschien nog ongeboren of pasgeboren baby’s
waren, zoals God alleen weet, maar het zullen in de eindtijd volwassen dochters zijn.
Wij vinden haar beschreven in Openbaring 17:3-4: “En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik
zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen (de Izèbel in haar
eindstadium), en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk
versierd met goud, edelgesteente en paarlen”.

Is het niet zo! Zijn de voornaamste kleuren van de kerk niet purper en scharlaken? En hebben hun afgodsbeelden geen paarlen en edelgesteenten? Het is de koningin des hemels met een kroon van paarlen op haar
hoofd, “en zij had in haar hand een gouden beker”.
Heeft u nooit de gouden beker gezien die daar in de tabernakel staat? Er staat altijd een gouden beker, waar
alleen de priesters uit mogen drinken en het volk niet, want dat krijgt alleen maar een ouwel.
Ik hoop, dat uw ogen opengaan voor de dwalingen, waarin tegenwoordig ook de protestantse kerken zitten,
want de moeder Izèbel heeft dochters, de hoeren (Openb. 17:5).
Nu wordt u misschien wel vreselijk boos over wat ik nu ga zeggen, want dat is wel het allerergste. Deze dochters zijn alle kerksystemen, die uit haar voortgekomen zijn, dus ook alle protestantse kerken en gemeenten.
Dit klinkt niet leuk, maar ik moet Gods Woord verkondigen, omdat ik een dienstknecht van de Heer Jezus ben
en geen dienstknecht van mensen.
Het zijn de kinderen, die zij verwekt heeft en die weer tot de moeder terugkeren. De Bijbel leert, dat zij uit de
moeder weggegaan zijn en dat zij weer zullen terugkeren en daar is men momenteel hard mee bezig! Het duidelijkste voorbeeld is de EO.
Maar zo goed als er in de Roomkatholieke kerk nog echte Christenen zijn, die daar in verdwaald zitten, zijn er
ook nog kinderen Gods in de andere kerken, de dochters, zoals wij in dit zendschrijven zullen zien.
Toen ik getuigde tegenover onze groenteman, die door en door rooms was, zei hij: “Onze lieve Heer was toch
ook Rooms? Praat daar nu maar eens tegen.
Men hoort zo vaak zeggen, dat men Hervormd, Gereformeerd, Baptist, Evangelisch, Pinksterbroeder of van
Vergadering der Gelovigen is of noem maar op, dus van een kerksysteem (organisatie), maar bijna nooit
horen wij van hen het getuigenis, dat men van Jezus is of een kind van God, dat men een deel is van het
Lichaam van Christus. (organisme)
Altijd horen wij het kerksysteem (organisatie) noemen en dat is afschuwelijke afgoderij. Paulus duldde dat in
zijn dagen al niet, dat er in de Gemeente van Corinthe mensen waren, die zeiden, dat zij van Paulus, of van
Apollos, of van Cephas waren. Paulus vraagt dan, wat of hij dan voor hen is, of hij voor hen gekruisigd en
opgestaan is?
Zij waren alle dienstknechten van God, die gelijk staan met de Gemeente. “Want Gods medearbeiders zijn wij;
Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij”, zegt Paulus in 1 Cor. 3:9.
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Wat heeft de Here Jezus in Zijn Woord veel over Izèbel gezegd. Want in vers 22 zegt Hij: “Zie, Ik werp haar op
het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar
werken bekeren”. Het gaat hier weer over haar werken; maar wij onderscheiden in dit zendschrijven drie

soorten werken.
Allereerst de werken, die de gelovigen daar doen (vers 19), dan de werken van Izèbel (vers 23) en het
volbrachte werk van Jezus Christus (vers 26). Degenen, die tot deze gemeente behoren, trachtten door hun
goede werken zalig te worden en Jezus keurt het in die zin niet af, maar dat Hij die goede werken zal aanzien,
niet voor hun behoudenis, want dat kan niet; maar alles, wat nog gedaan wordt aan goede werken in
opofferingsgezindheid, weet Jezus nog naar waarde te schatten.
Maar nu gaat het om de werken van Izèbel: ”indien zij zich niet van haar werken bekeren”. Wat is dat weer
helder en juist getekend. Wat heeft deze kerkelijke macht een werken ingesteld, die niets te maken hebben
met geloofswerken in Jezus Christus!
Daaronder vinden wij boetedoeningen, het houden van vaste tijden door de kerk ingesteld, het lezen van
missen, aflaatdiensten, kastijdingen van het lichaam in de kloosters, waar men soms niet mag spreken,
anderen geselen zich zelf of gaan nachten op een stenen vloer liggen, ook het lezen van missen, waardoor
men zieltjes uit het vagevuur kan krijgen.
Het zijn zuivere fabels en Babelse mysteries. Dat zijn haar werken en Jezus, als Heer van de Gemeente, eist
onverbiddelijk, dat Zijn kinderen zich van deze werken zullen bekeren en als zij dat niet doen, dan zullen zij
niet weggenomen worden als Zijn Bruid, maar zullen door de grote verdrukking moeten gaan.
Dit vinden wij in vers 23: “Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in
grote verdrukking”. Alle gelovigen, die toch nog wel aan Jezus geloven, maar met haar overspel bedrijven in
dit kerkelijk systeem, zullen door de grote verdrukking gaan, tenzij zij zich bekeren. Want dan pas behoren zij
bij de Bruidsgemeente. Dit wordt ook duidelijk aan het eind van deze brief gezegd.
Wij willen nu eerst deze vrouw Izèbel nog verder onder de loupe nemen, in vers 21: “En Ik heb haar tijd
gegeven”. Wij zouden zeggen: waarom laat Jezus als Heer dat systeem zo lang toe?
Maar Jezus zegt hier van te voren dat Hij haar tijd gegeven heeft en nooit moeten wij verwachten, dat deze
kerkelijke macht ten einde komt, want dit gebeurt pas, als de ware Gemeente al weggenomen is. Maar deze
hoer zal vernietigd worden en wel door de antichrist, de grote werelddictator, die dan openbaar zal komen.
Jezus zegt hier: “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren” en daarom vinden wij hier weer iets heel
merkwaardigs, want zijn de eerste zendschrijven zuiver opeenvolgende tijdsperioden in de Gemeente
geschiedenis, zo begon Tyatira ongeveer bij het jaar 606, toen dit kerkelijk systeem aan de macht gekomen
was en de bisschop van Rome als de opperbisschop beschouwd werd.
Voor het einde van dit kerksysteem zal Jezus de Gemeente weggenomen hebben en vandaar ook, dat
degenen, die zich niet zullen bekeren, door de grote verdrukking zullen gaan, die komt tijdens het bewind van
de antichrist.
Verder zegt vers 21: “maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij”. Er zijn vandaag velen, die zeggen, dat
Rome verandert en dat zij zich gaat bekeren, waardoor men wel kan samen gaan. Ziet u de misleiding?
Zij verandert wel, maar niet om zich waarachtig te bekeren, maar om haar leer der Nicolaieten, die bijzonder in
de pauselijke macht daar regeert (de priesterhiërarchie tegenover de leken), zal zij wat water bij de wijn doen
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om het een democratisch aanzien te geven. Dat is begonnen onder paus Johannes de 23e en de daar
opvolgende paus Paulus zette dit ook voort, opdat de dochters zullen terugkeren tot de moederkerk.
Dat zal ook gebeuren, maar in wezen verandert er dus niets. De leken mogen ook wel iets zeggen, maar
tenslotte bepaalt de hiërarchie, wat er moet gebeuren, zoals wij het in het laatste concilie weer duidelijk zagen
uitkomen. Daarom staat er: “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van
haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed”.

Dit gaat komen, maar niet eerder, dan dat de waarachtige Gemeente, als Bruid des Lams, van de aarde
weggenomen zal zijn. Dan wordt de hoer op het ziekbed geworpen en dat zal radicaal zijn, want God en Jezus
Christus zijn radicaal.
Deze hoer met haar dochters, die tot het grote Babel uitgroeien en zelfs het anti christelijk bewind aan de
macht hebben gebracht, zullen straks door deze anti christelijk wereldmacht verscheurd worden, zoals wij het
oordeel over haar lezen in Openbaring 17 tot en met Openbaring19. (zelf lezen)
Het Nieuwe Testament is vrij schaars met het halleluja geroep. Vaak lezen wij het halleluja in het Oude
Testament, maar minder in het Nieuwe.
Natuurlijk mogen wij wel halleluja roepen, als dit uit ons hart komt, dan is het heerlijk. Maar in het Nieuwe
Testament klinken slechts op één plaats de halleluja’s luidop, wanneer de hemelse heiligen en de Bruid des
Lams, die dan de Vrouw des Lams geworden is, roepen “halleluja’s” als de hoer vernietigd wordt.
Dat is het grootste halleluja waard, want zij was het, die de volken dezer wereld beneveld heeft en van het
waarachtige Christendom heeft afgehouden. Zij heeft gehoereerd met de machthebbers en de koningen der
aarde En doet zij het nog altijd niet?
Gaan niet de koningen naar haar toe en ontvangen haar gunst en zegen? Heeft ook Prinses Irene haar
huwelijk niet in Rome laten inzegenen en ging koning Boudewijn ook niet met zijn vrouw om van de paus de
zegen te ontvangen? Toen generaal de Gaulle aan de macht kwam, ging hij ook als eerste naar Rome en ook
de koningin van Engeland is aan zijn voeten gaan zitten. Hoereert die moederkerk niet met al de
machthebbers van deze aarde en bedrijft zij niet haar overspel met hen?
De Schrift zegt, dat zij dronken is van het bloed der heiligen. De Izèbel uit het Oude Testament was een
bloeddorstige vrouw, want toen zij aan het bewind kwam en op de troon naast koning Achab zat, heeft zij alle
oprechte kinderen Gods vervolgd, uitgeroeid en vermoord. Is deze Izèbel anders? Heeft zij niet door alle
eeuwen heen het ware volk van God vervolgd en zijn profeten vermoord, die op Gods Woord stonden?
Denk maar aan de Bartholomeüs nacht en de Spaanse inquisitie en de vele brandstapels. Daar werden de
ware getuigen van Jezus, zoals ook een Savonarola en een Hus en een John Knox op de brandstapel
gebracht. Het is een bloedig spoor en men zegt, dat dit nu niet meer zo is, maar dan houden zij verzwegen,
dat zij in de tweede wereldoorlog nog een heel volk (onder andere de Waldenzen) met vrouwen en kinderen
en grijsaards hebben vermoord, anno 1940 en 1942 en tegenwoordig nog in verschillende Zuid Amerikaanse
staten worden de ware gelovigen vervolgd en vermoord.
Zij is nog altijd dronken van het bloed en haar geheimenorde, die ook in Amsterdam zetelt, “Opus Dei” heeft
gezworen om alle ketters om te brengen, die in haar ogen ketters zijn. Zij doet zich aan de buitenkant wel als
een reine, onbevlekte maagd voor, maar van binnen is het een afschuwelijke overspeelster, een bloeddorstige
vrouw. Maar zoals plotseling het oordeel kwam over de Izèbel van het Oude Testament, zo zal ook het
oordeel komen over de tegenwoordige Izèbel.
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De eerste kwam om, doordat zij uit het raam werd geworpen en de honden haar opaten. 2 Kon. 9:30-37 “Jehu
kwam te Jizreel. Toen Izèbel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd, en
zij keek uit het venster. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: Is het wel met Zimri, de moordenaar van zijn
heer? En hij hief zijn gelaat op naar het venster en zeide: Wie is op mijn hand? Wie? En toen twee, drie
hovelingen hem aankeken, gebood hij: Werpt haar naar beneden! En zij wierpen haar naar beneden, zodat haar
bloed rondspatte tegen de muur en tegen de paarden, en hij vertrapte haar.
En hij ging naar binnen, at en dronk. Daarna zeide hij: Ziet toch om naar die vervloekte en begraaft haar, want zij
is de dochter van een koning. Zij gingen heen om haar te begraven, maar vonden van haar niets dan de schedel,
de voeten en de handpalmen. Toen zij terugkwamen en hem dat berichtten, zeide hij: Dit is het woord, dat de
Here gesproken heeft door zijn knecht, de Tisbiet Elia: Op de akker te Jizreel zullen de honden het vlees van
Izèbel verslinden, en het lijk van Izèbel zal op de akker te Jizreel zijn als mest op het veld zodat men niet kan
zeggen: Dit is Izèbel”.

Dat was profetie. Zij troonde in haar koninklijk paleis, toen God de man zond om het oordeel aan haar te
voltrekken. En dan lezen wij, hoe zij zich met het mooiste kleed had gekleed, met haar sieraden had getooid
en voor het raam ging staan, want zij dacht ook deze man te verleiden.
Dat doet het opkomende wereldlijke Rome ook en denkt, dat zij de wereldmacht, die haar op het toppunt van
haar macht zal brengen, in de teugels houdt, want die man is het beeld van de antichrist, die komt, door wie
God Zijn oordeel over haar zal brengen.
Rome komt inderdaad nog tot grote macht; want dit zegt het Woord van God. Zij zal zich in haar paleizen nog
op haar schoonst tooien met al haar sieraden, zoals ook de Izèbel uit het Oude Testament, maar zoals deze
uit haar eigen paleis door haar eigen dienaren naar beneden gegooid werd, zodat haar bloed spatte tegen de
poorten van haar paleis, zo zullen ook al deze kathedralen in de tijd van een ogenblik verwoest worden en
zullen de honden haar eten.
Weet u, wie die honden zijn? Het zijn de ongelovigen en onreinen, die haar letterlijk zullen verslinden, zoals wij
dit ook in Openbaring 17 vinden. Zij brengt eerst het wereldbeest, de antichrist, aan de macht, want zij zit op
dat beest en heeft de teugels daarvan in handen, maar dat beest haat haar.
Vers 3: “En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol was van godslasterlijke namen” (dat is het grote wereldrijk van de eindtijd van de antichrist).

En verder in vers 6: “En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van
Jezus”. Dan lezen wij in vers 13 van het beest met zijn tien koningen (dat is de laatste wereldmacht): “Dezen
zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest”.

En dan vinden wij in vers 16: “En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij
zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten (zoals de honden het vlees van Izèbel aten, zo eten deze
machten haar vlees) en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en
dit eensgezind te doen”.

In de dagen van de Izèbel uit het Oude Testament kwam Israël tot zijn grootste afval en er staat geschreven,
dat door haar toedoen, de koning en Israël tot zo’n gruwelijke afgoderij gekomen zijn, zoals nooit tevoren
gebeurd was; en zo brengt deze moderne Izèbel de Gemeente van Jezus Christus tot de grootste afval en wel
tot de diepte van satan.
Juist in de dagen van Izèbel uit het Oude Testament kwam onder Israël de grootste afval en toen verwekte
God Zijn profeet Elia als een gerichtsprofeet, die de hemel drie en een half jaar toesloot en waardoor Israël
moest kiezen, wie zij wilden dienen, zo geeft Hij hen de volle kans.
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Dit krijgt een eindvervulling, want straks zal de Bruid des Lams door de Here Jezus weggenomen worden en
zal de moderne Izèbel tot haar hoogtepunt van macht komen, maar ook tot haar grootste afval.
In de wereldraad van kerken, waar zij haar macht reeds uitoefent, komen niet alleen haar dochters, de Grieks
katholieke kerk, de Russische kerk, de Patriarchale kerk van het Midden Oosten, de Protestantse kerken
tezamen, maar ook zijn de Islamieten en zelfs de Sikhs uit India hartelijk welkom. Dat bleek uit de bezoeken,
die paus Johannes de 23 aan die landen bracht en in India zelfs het gebed der Sikhs uitsprak, een heidens
gebed. Zo heeft men bij het Vaticaan gedaan gekregen de mogelijkheid, dat alle kerken, die niet van Rome
zijn, het gesprek daar verder kunnen voortzetten.
De toekomstige religieuze verbroedering over de wereld zet zich voort. Binnen twee jaar hoopte paus
Johannes Paulus II één van zijn meest gekoesterde dromen in vervulling te brengen. Wanneer zijn
gezondheid het toelaat en zijn pauselijke diplomatie succesvol is, zal hij met de leiders van de islamitische en
de Joodse geloofsrichtingen boven op de berg Sinaï een ontmoeting hebben, om de eerste topontmoeting van
monotheïstische religies te houden.
“Het is zijn grote verlangen, de hele wereld wakker te schudden tot waardigheid en verdediging van de
mensenrechten”, zegt kardinaal Robert Etchegaray, president van de Vaticaanse congregatie voor
gerechtigheid en vrede, een van de invloedrijkste raadgevers van de paus inzake van internationale
aangelegenheden. “Hij wordt gedreven door historische perspectieven van nadere verbindingen van de grote
religies en met een beetje geluk, zal hij het voor elkaar krijgen”.
Er bestaat geen andere leider, noch religieus noch politiek, die zo succesvol naar iedere hoek van de wereld
de hand uitstrekt.
Dat beetje geluk, dat voor de verbintenis van de grote religies ontbreekt, zal eens tot het grote ongeluk leiden,
dat in Openbaring 17 beschreven wordt. Aan het einde der dagen, zullen de religies zich aaneensluiten, om
een wereldregering te vormen, die bij alle vrome schijn tegen Gods heerschappij gericht zal zijn.
Daarom wordt deze laatste “één wereld regering” ook de grote hoer genoemd, die aan de vele wateren zit.
Openbaring 17:1-6: “En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij,
zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen
der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat
vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens.
En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had
in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was
een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde
mij, toen ik haar zag, met grote verbazing”.

Het is juist opvallend, dat bij het scheppen van “religieuze verbroedering van de wereld” slechts de
verdediging van de mensenrechten, om gerechtigheid en vrede en om de uitnemende stelling van de paus
gaat, dus voornamelijk humane kenmerken, maar niet om Jezus Christus en Zijn koninkrijk, om Zijn werk der
verlossing en Zijn alleen geldige Woord, niet om vrede, die slechts Hij kan geven.
Met de verbroedering van alle grote religies zal men de waarheid van de Bijbel niet meer als waar laten staan,
dat er slechts heil is in en door het sterven en opstaan van Jezus Christus.
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Wanneer men bijvoorbeeld de Islam in deze verbroedering betrekken wil, die deze waarheid afwijst, moeten
compromissen worden aangegaan. Dat deze topontmoeting van monotheïstische religies uitgerekend op de
berg Sinaï plaats moet vinden is juist een slag tegen Gods Woord en kan niet anti goddelijker zijn.
Want hier heeft de Here het volk Israël en daardoor de hele wereld geopenbaard, doordat Hij onder andere
zei: “Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden
voor mijn aangezicht hebben”. Ex. 20:2-3. Wanneer uitgerekend Israël aan dit proces mee zou doen, dan zou
het gelijk zijn aan het scheppen van een nieuw “gouden kalf”.
Nu hebben wij het goede nieuws gehoord, dat Rome zo vertederd is over de goede gang van zaken, zodat
ook de atheïsten zich kunnen aansluiten. Zo zal ze straks, als de Bruid des Lams weggenomen is, op haar
toppunt van macht komen, maar dan zal Elia, de oordeelsprofeet voor de tweede keer komen, als de afval op
zijn grootst gebracht is, zoals geprofeteerd staat. Dan zal Elia komen met een helper, die in de kracht van
Mozes gaat, waarvan Maleachi gesproken heeft.
De hemel zal weer gesloten worden en vreselijke oordelen zullen uit hun mond uitgaan, opdat ook het
overblijfsel van Israël niet met de ban geslagen zal behoeven te worden, maar dat de vaderen zich zullen
bekeren tot de kinderen en de kinderen tot de vaderen, opdat Ik niet: “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de
grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der
kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”.

Zoals in de dagen van Elia openbaar ging komen, wie God was, zo zal bij het tweede optreden van Elia,
openbaar komen, wie God nog steeds is. Al zal de antichrist deze twee laatste profeten nog wel vermoorden
in Jeruzalem en de hele wereld daarover vreugde bedrijven zal en zij dit via de televisie zal kunnen zien.
Zo zal zij ook door dezelfde televisie zien, hoe God hen doet opstaan uit de doden en hoe zij voor aller oog ten
hemel varen. Dan ziet men, dat God God is en een overblijfsel zal zich dan nog gaan bekeren onder deze
zware gerichten Gods, evenals het was bij Elia tijdens zijn eerste optreden. Maar dan zullen ook alle
Baälpriesters afgeslacht worden en er zal niet één van overblijven. Dank God daarvoor.
Even wil ik nog wijzen op vers 22, waar staat: “Zie, Ik werp haar op het ziekbed”. Dit is profetie; want toen
Johannes de Openbaring ontving, was er nog niets van deze Roomse macht aanwezig. Zij is op het ziekbed
gekomen en ik geloof, dat dit in eerste instantie vervuld is geworden in het jaar 1520, toen zij door de
hervorming een geduchte knauw kreeg, maar nochtans heeft zij zich tot nog toe hersteld en wij weten uit vers
21, dat Jezus haar de tijd geeft om zich te bekeren. Wij leven nu in de genade bedeling en nog niet in de
gerichtsbedeling, die pas komt, als de genadebedeling afgesloten wordt en nu geeft Jezus haar de tijd om zich
te bekeren, zolang de genadebedeling duurt.
Wij als Gemeente en Bruid des Lams zullen dus nooit haar gericht zien, want dit doodsgericht, dat de Heer in
een enkel uur zal uitoefenen, komt pas, als de genadebedeling eindigt met de opname van de Gemeente. En
wij weten ook uit de Openbaring, dat deze hoer vernietigd wordt, nog voor Jezus wederkomst met Zijn
Gemeente.
Ik wil u nu nog wijzen op de naam Tyatira. De Here Jezus heeft dit tijdperk ingedeeld onder Tyatira en dit
woord is een samenstelling van twee Griekse woorden: tygater, dat dochter betekent en teiro betekent in
verdrukking brengen. De samenvoeging dezer woorden betekent dus verdrukking door een vrouw, waarmee
Jezus dus dit tijdperk kennelijk heeft willen tekenen.
Nu willen wij met elkaar gaan zien, hoe Jezus Christus, als Heer van Zijn Gemeente, deze Gemeente oordeelt
als Rechter. Dan zien wij, dat Hij deze Gemeente onderscheidt in drie groepen.
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De eerste groep vinden wij in vers 23: “En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven”. Zij zijn verwekt door haar
geestelijke hoererij en zijn dus geen kinderen Gods en zij zullen getroffen worden door het gericht, dat de
Heer straks zal uitoefenen over deze hoer en haar kinderen. Verder zegt vers 23: “en alle gemeenten zullen
inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek”.

De meesten hebben er nog steeds geen goed begrip van, wie de Here Jezus is. Het vrouwelijke element, dat
Tyatira beheerst, besmet nog altijd vele christenen en maakt zich een voorstelling van een vrouwelijke, lieve
Jezus. Ook op de afbeeldingen zien wij altijd een zacht, vrouwelijk gezicht, maar dit is niet de Bijbelse Jezus,
want die hebben wij duidelijk getekend gekregen in Openbaring 1, die geen zonde duldt en met deze Heer
hebben wij te maken. De eerste groep zijn dus helemaal geen kinderen van God.
Maar de tweede groep zijn wel Zijn kinderen, maar die met haar overspel bedrijven. (Vers 22: “die met haar
overspel bedrijven”) Dit zijn dus diegenen, die wel een waarachtig geloof in Jezus hebben, maar ook met haar
leringen besmet en bezoedeld zijn. Maar wie zich niet bekeren, voordat Jezus komt om Zijn Gemeente weg te
halen, die zullen door de grote verdrukking heen moeten gaan.
God dank voor deze geweldige oproep van de Heer als een bazuinstoot tot deze groep van mensen en waar
gelukkig nog velen gehoor aan zullen geven. In de dagen van de Hervorming hebben wij gezien, hoe velen
van haar zijn uitgegaan en zo zien wij ook in de laatste dagen, hoe mensen uit deze Izèbel uitgaan, zich
bekeren en distantiëren van haar werken en niet langer met haar overspel bedrijven.
Wij kunnen niet dankbaar genoeg zijn, dat wij zien, dat zelfs priesters nog uittreden en ook voor het werk van
onze broeder Hegger op de Wardburg, dat een kleine oase is voor zulke uitgetredenen. Wie zich in deze
genade tijd nog distantiëren van haar werken en zich laten reinigen van haar hoererij en overspel, behoren bij
de Bruidsgemeente. Maar wie dat niet doen, moeten door de grote verdrukking gaan en wie zich dan
waarachtig bekeren, zullen behoren tot de schare, die niemand tellen kan; die wel behouden zijn, maar niet
met Jezus in Zijn troon zullen regeren, althans geen bestemming hebben als Vrouw des Lams.
We zien nog een derde groep in vers 24: “Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt
en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij
hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben”. Wat een heerlijk vertroostend woord, dat Jezus zegt, dat Hij geen

andere last oplegt. Er zijn gelukkig in deze Izèbel kerk nog echte kinderen Gods, die ik ook wel ontmoet heb
onder paters en nonnen, die het getuigenis van Jezus hadden.
Maar voor hen zal het er tenslotte toch van moeten komen, dat zij er uitgaan, als zij niet met haar willen
omkomen. En daarom ook de oproep in Openb. 18:4: “Gaat uit van haar, mijn volk”.
De Heer zegt tegen deze: “Ik leg u geen andere last op”, en wat betekent dat? Zij die, daarin echt Zijn kinderen
zijn en zich gedistantieerd hebben van haar werken en zich vastgehouden hebben aan de Heer, die weten
misschien niet van een geloofsdoop en zijn daarin misschien nooit tot deze geloofs gehoorzaamheid gekomen
en als zij dit niet geweten hebben, zal Jezus hen daarvoor geen last opleggen.
Maar hebben zij dit wel geweten, dan zal Hij dat wel doen, want als wij het gepredikt gekregen hebben, dan
zijn wij ook verantwoordelijk om het te doen. Want hoevelen getrouwen aan Jezus zijn er, die niets weten van
de nog vele andere rijkdommen uit het Woord, zoals de volheid des Geestes, de rijkdom van Zijn komst, enz.,
wat een groot genade voorrecht is, als wij deze dingen mogen horen door de rechte prediking.
Laten wij, die het wel horen, er om denken, dat het onze verantwoording des te groter maakt. De Heer, als
Rechter van Zijn Gemeente, zal ons oordelen naar het licht, dat wij ontvangen hebben en naar wat wij geleerd
gekregen hebben uit Zijn Woord. Wee degene, die daar niet naar gehandeld heeft!.
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Er zijn er echter, die het nooit gehoord hebben, omdat zij het nooit gepredikt gekregen hebben en alleen maar
weten, dat Jezus alleen hun Zaligmaker is, omdat Hij voor hun zonden gestorven is en opgewekt is voor hun
rechtvaardiging. Men zegt weleens: “Ik had zulke gelovige ouders en grootouders, die een levend geloof in
Jezus hadden, maar van deze dingen niet geweten hebben en zich ook niet groot hebben laten dopen”, maar
het antwoord vinden wij hier, dat Jezus hun geen andere last oplegt.
Waar men het wel weet, dan moet men zich hierachter niet verschuilen, want dan legt Jezus die last wel op
hen. Naarmate wij het horen, moeten wij ook gehoorzamen en naarmate wij het licht ontvangen, eist Jezus,
dat wij ook in dat licht gaan wandelen.
Het is zeker heerlijk om hier steeds het Woord van God te horen en steeds diepere dingen te horen, maar
denk u erom, dat er ook straks veel meer van ons geëist zal worden. Het maakt ons rijk en blij, maar Hij, die
het ons geeft in Zijn grote genade door Zijn Woord en Geest, zal ook straks met woeker terugvragen.
In de gelijkenis zegt Jezus, dat er waren, die maar twee talenten gekregen hadden en zij hebben er twee
talenten bij gekregen. Er waren er die vijf talenten gekregen hadden en zij hebben er vijf bij gekregen en zij
waren alle twee even getrouw. Wie vijf talenten ontvangen heeft, zal er vijf moeten bij woekeren en wie twee
talenten ontvangen heeft, zal er ook twee moeten bij woekeren en wee degene, die vijf talenten gekregen
heeft en er maar twee bij gewoekerd heeft, want dan zal de Heer vragen, wat wij met die andere drie gedaan
hebben. Daarom is het heerlijk om onder Gods Woord te zijn en om zo gezegend te worden, maar denk er wel
om, dat Hij, die het ons geeft, het ook straks van ons zal terug eisen met woeker.
In vers 26 lezen wij de oproep van de Heer, die aan allen gericht is om Zich te bekeren en van deze Izèbel uit
te gaan: “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart”. Maar dat kost strijd. Dat kunnen de
priesters op de Wardburg wel getuigen, wat het hen gekost heeft en dat zij weten van medepriesters, aan wie
het licht ook opgegaan is, maar het niet durven, daar Rome een lange hand heeft. Toen mijn broer nog leefde
en in Bolivia woonde, dat een duister Rooms land is, mocht hij mede het middel zijn, dat een Roomse priester
tot het waarachtige geloof kwam; maar vanaf dat ogenblik was zijn leven geen moment meer veilig en aan alle
kanten loerden men op hem, om hem te vermoorden. Mijn broer heeft er voor gezorgd, dat hij de rivier over
kwam en kon vluchten. Overwinnen is niet zo eenvoudig, vooral als je als priester van Izèbel, een dienstknecht
Gods geworden bent.
Jezus zegt: “En wie overwint” en die overwinning bestaat voornamelijk uit Zijn werken tot het einde toe
bewaren. Wij moeten alleen gaan vertrouwen op Zijn volbrachte werk en niet op de genade sacramenten van
de moederkerk, die men je onthouden wil. Wij weten wel, dat de moederkerk zegt, dat als je haar sacramenten
niet krijgt, men het vagevuur ingaat; maar God dank, dat Jezus toeroept om Zijn volbrachte werk te bewaren,
want Hij is het, die ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn dierbaar bloed en niet door aflaatjes en het
lezen van missen.
Hij is het, die onze zonden droeg en daarvoor betaalde. Hij ging voor ons in het oordeel, of laten wij bij de
Roomse versie blijven, in het vagevuur, maar dit was in het vuur Gods, in het toorngericht van God. Jezus
zegt Zelf, dat Hij gedoopt moest worden met een vuurdoop en hoe dringt het Hem, totdat het volbracht is aan
het kruis van Golgotha.
Hij heeft daar voor onze zonden geboet en daarom behoeven wij geen boetedoening meer te doen. O, dank
God, dat Hij onze zondige natuur gedood en de zondaar in de dood gebracht heeft aan het kruis, zodat de
oude mens daar gekruisigd en begraven is. Gods Zoon heeft het gedaan en toen Hij opstond uit de doden,
stond daar een nieuwe mens op en zijn wij met Hem een nieuwe schepping geworden.
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Het is Zijn werk en Hij is nu voor ons in de hemel gegaan als Heer, die alle macht heeft en heiligt en van
waaruit Hij ons de volheid van Zijn Geest schenkt en daar bidt en pleit Hij voor ons bij de Vader. Want alleen
Hij kan onze voorspraak zijn en niet Maria of heiligen, die allen ook zondaars waren kunnen dit niet doen, want
dat is God een gruwel.
Als wij de Schrift kennen, weten wij, dat wij maar één Middelaar hebben en één Voorspraak hebben bij de
Vader, zoals wij vinden in 1 Tim 2:5: “Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd”.

De leer van Izèbel is dus een valse lering, want dat heeft Babel al geleerd ten dage van Nimrod. De moeder
van Jezus, Maria zal straks in het gericht treden tegen Izèbel, omdat men haar naam ijdel gebruikt heeft.
Maria heeft tijdens haar aardse leven geprobeerd een voorspraak bij Jezus te zijn, een middelares tussen
Jezus en de mensen. Dat vinden wij in Joh. 2:3: “En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus
tot Hem: Zij hebben geen wijn”.

Zij wilde de voorspraak zijn van de bruidegom, bruid en heel de familie. Maar in vers 4 lezen wij: “En Jezus
zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen”. Zo werd Maria er hartgrondig
van genezen om middelares te willen zijn, want nu gaat zij op de juiste wijze handelen; zij gaat de mensen
leren, wie Jezus is. Dat moest zij doen en dat moeten wij ook doen; “Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden:
Wat Hij u ook zegt, doet dat!” Dat is de juist houding.
Want Jezus Christus is de enige Voorspraak en Middelaar tussen God en de mensen, ook wij, ambtsdragers
zullen geen voorspraak zijn of middelaar. Als wij met zielen neerknielen, die in nood zijn, dan is dit alleen,
omdat wij ons naast deze broeder of zuster stellen, om samen voor deze broeder en zuster het gebed te
versterken. Onze taak is om de mensen te vertellen, wat Jezus zegt en dat is ook de taak van Maria en
daarmee houdt Maria’s taak op. En dit is ook met alle heiligen zo, want er is geen voorspraak door heiligen,
zoals wij duidelijk in het Nieuwe Testament vinden.
En ook geen verering van heiligen. Toen Petrus, Johannes en Jacobus dit eenmaal hebben willen doen zijn ze
er grondig van bekeerd en genezen. Op de berg der verheerlijking verschenen Mozes en Elia in Heerlijkheid
en dan zegt Petrus met de anderen, dat het goed is, dat zij daar zijn en laat ons drie tabernakelen bouwen,
één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.
Vandaag zien wij tabernakeltjes voor de heilige Antonius, de heilige Jozef enz. en hoofdzakelijk voor de heilige
Maria. Maar God wil geen heiligen verering, want als Petrus, Johannes en Jacobus voorslaan om die drie
tabernakels te maken voor Mozes, Elia en Jezus, dan verdwijnen op datzelfde moment Mozes en Elia voor
hun gezicht. Direct worden zij weggenomen in de wolk en komt er een stem uit de wolk van God: “Deze is mijn
Zoon, de geliefde, hoort naar Hem”.

Er is maar één God, de hemelse Vader en er is maar één Heer, Jezus Christus en er is ook maar één
Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jezus Christus, Gods Zoon. Daarom zegt Jezus tot hen: “En wie
overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart”. Zij moeten hierop vertrouwen.

Zij komen tot overwinning, omdat zij Zijn werken gaan aanvaarden en de Heer komt hen dan te hulp, zoals Hij
in dit briefhoofd aankondigt: “Dit zegt de Zoon Gods”. Hier zien wij Jezus Christus als de Zoon Gods, want er is
maar één Zoon Gods, die God is en dat wil zeggen, dat al het andere afgoderij is.
Er is geen moeder Gods en ook geen heiligen Gods, die onze middelaars moeten zijn en voorspraak, want er
is maar één geopenbaarde God. God de Almachtige Vader is de ongeopenbaarde God, maar Hij heeft Zich
geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus en wie Jezus ziet, die heeft God gezien.
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Daarom is al het andere afgoderij en toverij, zoals verering van Maria en allerlei heiligen en hun beelden,
amuletten, relikwieën en het houden van processies, die alle van Babel afstammen. Zelfs van de afbeelding
van het kruis heeft men een amulet, een tovermiddel gemaakt. Het kruis is niets, maar de Gekruisigde die
opgestaan is, Die is het. Het kruis waar Jezus aangehangen heeft, is ledig en heeft ons niets gedaan, want dat
heeft niet de minste van onze zonde weggenomen. Maar die zijn weggenomen door de Gekruisigde, die voor
ons stierf.
Bij het oude Israël, gaf God een afschaduwing van deze grote genade in de koperen slang, die Mozes op een
staak moest verhogen, evenals Christus verhoogd moest worden. Maar later hebben de Israëlieten daar
gruwelijke afgoderij mee bedreven. De koperen slang werd vereerd en wie die aanraakte, kon van ziekten
genezen worden. Toen is onder Israël een hervormer gekomen in koning Josia, die dat ding verbrand heeft.
Die afgoderij en toverij waren de diepten des satans en daarom dient Jezus Zich bij deze gemeente aan als:
“Dit zegt de Zoon Gods”. Hem alleen zal men de heerlijkheid geven, die God Hem gegeven heeft, want Hij
alleen is verhoogd en Hij alleen heeft de Naam gekregen, die boven alle naam is en alle knie zal zich voor
Hem moeten buigen en alle tong zal moeten belijden, dat Jezus Heer is tot eer van God de Vader. Jezus
zoekt inderdaad alleen de eer van de Vader en alles door Hem ontvangen, geeft Hij aan de Vader en de
Vader zoekt alleen de eer van Zijn Zoon.
“Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam” (vers 18). Zijn ogen doorschouwen alles en dringen

ook in deze Izèbel kerk binnen, dringt door tot in de kloostercellen en in de harten en als wij die vlam maar in
ons hart laten doordringen, dan zal dezelfde vuurvlam ons tot reiniging en loutering worden. Als wij gehoor
geven aan Zijn oproep, dan zal diezelfde vuurvlam ons tot genezing gaan worden, want die doet ons
ontdekken al deze afgoderij en gruwelijkheid, maar zal ons ook louteren en de afgoderij wegbranden.
“zijn voeten zijn als koperbrons” en dit betekent, dat Hij in de kracht van Zijn God staat, onwankelbaar, want

Hij wijkt geen duimbreed terug, ook niet voor die Izèbel. Maar het is een heerlijke vertroosting, zoals Hij Zich
aandient, want degenen, die uit Izèbel moeten vluchten, treden in een onzekerheid. Denk maar aan die
priesters, die niets meer hebben en vaak uit hun eigen familie uitgeworpen zijn. En wat heerlijk, dat Jezus Zich
dan zo aandient, dat Hij de Onwankelbare is en dat zij op die Rots mogen gaan staan en in die Rots mogen
schuilen. Hij zal het ook waarmaken
Iemand heeft eens gezegd tot een priester, die deze stap deed en daarom ook gehaat en vervolgd werd en
niets meer bezat: “Bent u dan nooit bevreesd”? Hij antwoordde: “Ja. Ik wel, maar niet de Rots, waarop ik sta
en waarin ik schuil. Ik wankel wel, maar Hij wankelt nooit”. Zo werd waargemaakt, wat hier staat: “zijn voeten
zijn als koperbrons”.

Wat belooft Jezus nu aan deze overwinnaars? “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem
zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij
verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb”!

Hij belooft dus aan deze overwinnaars, dat zij straks met Hem zullen regeren als koningen en deze heerlijke
belofte en dit heerlijke loon valt juist hen ten deel, omdat zij uit Izèbel komen, die zelf als een koningin wil
tronen en heerseres wil zijn over de koningen der aarde.
Zij heeft zichzelf opgeworpen tot een heersende macht. In Openbaring 17 en 18 vinden wij haar beschreven in
haar dubbelrol (zelfstudie). In hoofdstuk 17 als een enorme geestelijke macht en in hoofdstuk 18 als een grote
wereldlijke politieke macht en dat is zij ook.
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Als er ooit een politieke macht op aarde geweest is, dan is het wel Rome, want overal heeft zij haar spionnen
en machthebbers op elk gebied Maar Jezus roept Zijn getrouwen toe: “Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke!
Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”. (Luk.12:32)
Zij, die nu koningen willen zijn, zullen straks alles in een uur verliezen en zullen door diezelfde wereldmacht
beroofd en berooid worden, namelijk door de opkomende antichrist. Maar zij, die de roepstem van de Heer
horen en uit Izèbel wegvluchten en tot overwinning komen, die zullen met Hem in Zijn troon regeren. Hieruit
gaan wij het verband zien, waarom Jezus dat juist aan hen belooft. Het geldt natuurlijk ook voor heel de
Gemeente, maar speciaal voor hen:
“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal
hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen
heb”!

Wij vinden al in Psalm 2, dat God dit aan Zijn Zoon gegeven heeft, die als Koning zal regeren over de hele
aarde en die eens de troon van David zal beërven en heersen van zee tot zee en vanaf de rivier de Eufraat tot
aan de einden der aarde.
Ook spreekt Psalm 2:1: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde
scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen”.

Allemaal denken zij, dat zij de wereldmacht hebben, terwijl God het al lang aan Zijn Zoon gegeven heeft en
aan dat kleine verachtelijke kuddeke, dat Jezus volgt. “Weest niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft
uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”. (Luk.12:32)
Daarom staat er in de verzen 4-9 van deze Psalm: “Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. (met al
deze machthebbers) Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: (Nu lacht de
Heer nog om hen, want Zijn toorn is nog niet gekomen, maar die zal straks komen) “Ik heb immers mijn koning
gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij;
Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult
hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk”.

Wat God hier aan Zijn Zoon belooft heeft, belooft Jezus weer aan de overwinnaars in Openbaring 2:26-27. “En
wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen
hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb”.

Nu komt er nog een tweede belofte bij: “En Ik zal hem de morgenster geven” (Openb. 2:28). Deze
overwinnaars, die uit Izèbel weggevlucht zijn, zullen niet alleen straks in het Duizendjarig Rijk als Jezus
wedergekomen is, de volken en Israël richten en niet alleen met Hem die duizend jaren regeren, maar Hij zal
hen ook de Morgenster geven.
Dat wil zegen voordat Hij Zijn Koninkrijk hier op aarde opricht op de troon van David, komt Hij eerst als de
blinkende Morgenster om Zijn Bruidsgemeente weg te halen want dat gaat aan de grote verdrukking vooraf.
De overwinnaars, die uit Izèbel gevlucht zijn, behoren dus ook tot de Bruid des Lams.
Ook dit is weer zo typerend, want Izèbel heeft hen geleerd, dat zij met haar getrouwd zijn en brengt de valse
morgenster, want de Maria- en de Izèbel verering, de maagd verering, is eigenlijk niets anders dan de Venus
verering en Venus is de morgenster.
Het is een heidense verering, maar zij, die aan deze gruwelijke dwaalleer en afgoderij ontkomen door zich te
bekeren op de roep van de Heer, die behoren waarachtig tot de Bruid en zij zullen ook waarlijk de Morgenster
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zien opgaan, zoals Petrus het zegt voor de Gemeente, de Bruid des Lams, dat de Morgenster moet opgaan in
onze harten.
Dat wil zeggen, dat Jezus eerst Zelf in ons hart moet zijn, willen wij de Morgenster zien opgaan. Dit vinden wij
in 2 Petr. 1:19, wat direct met het koningschap verbonden is, daar hij het hier heeft over het gezicht op de berg
der verheelijking: “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven
als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag (de dag van Jezus Christus) aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw harten”.

Deze Morgenster is immers Jezus, zoals wij vinden in Openb. 22:16: “Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende
morgenster”.

Hij is de blinkende Morgenster en als Hij komt als die blinkende Morgenster om Zijn Bruidsgemeente weg te
nemen, dan zal Hij door hen gezien worden, die Hem reeds in het hart hebben.
Christendom is geen leer, geen dogma, is geen lidmaatschap van een christelijke organisatie of kerksysteem,
maar door wedergeboorte komt Christus in ons wonen door Zijn Woord en door Zijn Geest. (organisme)
In wie de Geest van Christus niet is, die komt Hem niet toe; maar als Christus in ons is, dan wordt Hij als de
Morgenster zichtbaar voor de Zijnen, maar Hij zal onzichtbaar zijn voor de wereld en Izèbel.
Als de Morgenster opgaat in onze harten, dan betekent dit, dat de heerlijkheid, die nu een verborgenheid is,
van ons bezit zal nemen en wij in een punt des tijds veranderd zullen worden en Hem gelijkvormig zullen
wezen.
En dan zullen ook de graven opengaan van elk kind van God, ook al bevinden die zich op de bodem van de
zee, of al zijn zij verbrand of door wilde dieren verscheurd. Daarom zegt Petrus, dat wij acht moeten hebben
op het Profetische Woord, want dit is voor ons een licht, dan schijnt in deze donkere wereld.
Nu weten wij, want deze zendbrief van Tyatira betekent, laten wij daarom bidden voor de verdwaalden in de
Izèbel kerk, opdat er nog velen tot het licht en tot deze overwinning mogen komen, want de Heer wil ons tot
medewerkers maken.
Tot zover, volgende week gaan we verder.
De Heer Zegene u.
Amen.
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