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EVANGELIEPREDIKING TIJDENS DE GROTE VERDRUKKING – de twee getuigen
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, tijdens de Grote Verdrukking zal de Gemeente niet meer op
aarde verblijven, maar in de hemel zijn opgenomen. Ook de Heilige Geest zal dan niet meer
met Zijn nieuw-testamentische werking en inwoning aanwezig zijn. Maar tóch zal ook dan
nog steeds het reddende Evangelie worden verkondigd. Gods Liefde is oneindig en Zijn
genade onbegrijpelijk groot, hoewel aan die genade een einde zal komen.
De bijbel leert ons, dat er ná de eindtijdverdrukkingen een geweldige Grote Opwekking zal
plaatsvinden, waarin ontelbaar veel ongelovige mensen alsnog het Evangelie van de
verlossing door Jezus Christus zullen aannemen. Gods vreselijke oordelen zijn over de
wereld gegaan en Jezus is inmiddels wedergekeerd op aarde en woont in Jeruzalem
temidden van het volk Israël. Daarná zullen véle heidenen, die ontkomen zijn aan Gods
oordelen, zich bekeren. Dit blijkt uit vele schriftgedeelten, zoals Zach. 2:5-11; Jes. 66:
15-16,19-21; Joël 2:28-32; Zef. 3:8-9 en Hand. 2:17-21.
Maar deze intensieve evangeliepredikingen zullen ook tijdens de Grote Verdrukking reeds
plaatsvinden, zodat ook dan reeds vele mensen tot het geloof in Jezus Christus zullen
komen. Dit kunnen we afleiden uit Openb. 7:9-14. Ik citeer de verzen 9 en 14:
“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en
geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde
met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. ………………………. En ik
sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote
verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange
klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”
De intensiteit van de evangeliepredikingen zal tijdens de verdrukkingen toenemen naarmate
Jezus’ Wederkomst nadert, om het hoogtepunt in een Grote Opwekking tijdens het 1000jarige Vrederijk te bereiken, als Hij als de Koning der koningen op aarde zal regeren.
In het boek Openbaring, dat overigens specifiek op de eindtijdverdrukkingen ingaat, is enige
informatie over de dan plaatsvindende evangeliepredikingen te vinden. En we mogen best
concluderen, dat deze op z’n zachts gezegd ‘bijzonder’ zullen zijn. Openbaring spreekt over
de volgende evangeliepredikingen:
•

Er zal in Jeruzalem een evangelieprediking plaatsvinden door twee getuigen, cq. profeten
van God (Openb. 11:3-13). Naar men denkt, zullen zij Mozes en Elia zijn.

•

Er zal een bijzondere verzegeling (d.w.z. zalving met de Heilige Geest) plaatsvinden van
144.000 Israëlische (Joodse) dienstknechten van God (Openb. 7:1-8), die wereldwijd het
Evangelie zullen prediken met als resultaat de redding van een ontelbare schare mensen
(Openb. 7:9-17).

•

Er zal na de zeven bazuinoordelen nog een allerlaatste wondervolle evangelieprediking
plaatsvinden. Niet meer door mensen van vlees en bloed, maar door een engel! Hoe dit
precies zal geschieden, vermeldt Openbaring helaas niet, maar het is als het ware Gods
laatste oproep aan de mensen om zich alsnog te bekeren vóórdat Zijn fiolenoordelen van
toorn worden uitgegoten (Open. 14:6-7). Meteen hierna zal Gods toorn losbarsten.

•

Er zal in deze eindtijd tenslotte nóg een speciale evangelieprediking plaatsvinden,
namelijk van de profeet Elia. Hij zal met name oproepen tot persoonlijke bekering en tot
herstel van het gezin. Hij is niet Johannes de Doper die door Jezus als een figuurlijke Elia
werd aangemerkt, maar is een (letterlijke) Elia die in eindtijd nog moet komen. Een en
ander kunt u lezen in Mal. 4:5-6, juncto Matt. 11:12-14; 17:11-13 en Mark. 9:11-13.
Het zou mogelijk kunnen zijn, dat de prediking van deze Elia deel uitmaakt van de
prediking door de twee getuigen van Openb. 11:3-12. God weet het!
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In deze bijbelverkondiging wil ik ingaan op de evangelieprediking door de twee getuigen.
Openb. 11:3-12 – “3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren
duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. 4 Dezen zijn de twee olijfbomen,
en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. 5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen
wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. 6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten,
opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de
wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal
als zij zullen willen. 7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het Beest, dat
uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. 8
En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd
wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. 9 En de mensen uit de volken,
en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven,
en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. 10 En die op de
aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen,
gepijnigd hadden. 11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in
hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen
aanschouwden. 12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.”
Openb. 11:3 spreekt over de opkomst van twee getuigen, die gedurende 1.260 dagen (= 3½
jaar = 42 maanden – vers 2) zullen profeteren. Zij zullen optreden in de stad waar onze Heer
gekruisigd werd, dus in de stad Jeruzalem in Israël (Openb. 11:2,8).
Het feit dat deze getuigen met z’n tweeën zullen zijn, is overigens volkomen in lijn met Gods
Woord. Zowel de Wet als het Evangelie vereisen het getuigenis van tenminste twee
personen (Deut. 17:6; Matt. 18:16). Dán staat het verkondigde vast! Zo ook zond de Heer
Jezus Zijn discipelen twee aan twee uit om te prediken (Luk. 10:1; Mark. 6:7).
De meeste bijbelonderzoekers denken, dat de twee getuigen twee specifieke profeten of
christelijke leiders in de eindtijd zullen zijn. Zij zullen twee belangrijke profeten uit het Oude
Testament vertegenwoordigen en in hun geest handelen, dat wil zeggen met dezelfde
zalving en met dezelfde wonderen. Men denkt hierbij aan Mozes en Elia. Wellicht zijn de
twee getuigen zelfs Mozes en Elia in levenden lijve.
Hun prediking zal uitermate belangrijk zijn om het volk Israël tot bekering te brengen, zodat
de haar van God gegeven bestemming kan worden bereikt. Namelijk, om Gods Knecht te
zijn en een wereldwijde Verkondiger van Zijn Woord. Paulus benadrukte en zei dat de
volheid (de bekering) van Israël tot geweldige rijkdom van de wereld zal zijn (Rom. 11:12).
Er zijn overigens ook bijbeluitleggers die denken, dat deze twee getuigen een beeld van de
Gemeente zijn gezien hun hemelvaart (Openb. 11:12), welke symbolisch zou zijn voor de
Opname van de Gemeente. En er zijn tevens bijbeluitleggers die menen, dat ze het Oude en
het Nieuwe Testament voorstellen. Beide visies kunnen naar mijn mening niet juist zijn
gezien de minutieuze en precieze beschrijving van de gebeurtenissen rond de twee
getuigen. Deze twee getuigen zijn echte mensen! Gezien de letterlijke betekenis van Openb.
11:3,8-12 kan dat ook niet anders! Want zij zullen met zakken gekleed zijn en op een zeker
moment zullen hun dode lichamen op straat liggen en zelfs niet begraven mogen worden. De
mensen zullen dit alles letterlijk zien gebeuren.
Maar wat de bijbel over deze twee getuigen? Openb. 11:3-4 verklaart dat zij:
a. zullen profeteren en voorts
b. de twee olijfbomen en
c. de twee kandelaren zijn, die voor God staan.
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De twee getuigen van God zullen profeteren! Zij zullen Zijn dienstknechten zijn en God zal
door hen spreken. Het woord “profeteren” komt van het Griekse “prophe’teuo” dat niet enkel
“profeteren, voorzeggen”, maar ook “het door goddelijke inspiratie spreken en bekendmaken”
betekent. Specifiek zullen zij profeteren. Met andere woorden, zij zullen de spoedige
oordelen Gods, de Wederkomst van Koning Jezus én het aanbrekende Koninkrijk van Vrede,
waar het Joodse volk duizenden jaren naar heeft uitgezien, voorzeggen. Maar ook zullen zij
geïnsprireerd door de Heilige Geest het Evangelie verkondigen en oproepen tot bekering.
Dit alles zullen zij doen “met zakken bekleed” zoals in vers 3 staat geschreven, dus in de
diepste nederigheid des harten. Zij zullen oproepen om Jezus, de Messias en de Redder der
mensheid aan te nemen en zij zullen oproepen tot waarachtige zondebelijdenis en diepe
bekering des harten, zodat men zal kunnen ontkomen aan Gods vreselijke toorn.
Hun bediening zal echter plaatsvinden onder de grootste moeite en vervolging, namelijk
tijdens de Grote Verdrukking van 3 ½ jaar (= 42 maanden = 1260 dagen). In deze tijd zal de
Antichrist over de wereld regeren en zal de heilige stad Jeruzalem onder zijn leiding door de
heidenen worden vertreden (Openb. 11:2). Ook zal de Antichrist de (nieuw herbouwde)
tempel ontheiligen (Matt. 24:15; 2 Thess. 2:3-4).
De twee getuigen zijn ook de twee “olijfbomen”. Olijfbomen produceren olijfolie, hetgeen in
de bijbel naar de Heilige Geest verwijst. Dat wil dus zeggen, dat zij een gezalfde boodschap
vol van de Heilige Geest zullen brengen en in Diens kracht zullen staan en optreden.
En tevens zijn zij de twee “kandelaren”. Dit betekent dat zij de heerlijkheid en het zuivere
Licht van Jezus Christus zullen uitstralen en dat zij daardoor Satans verborgenheden en
duisternis van zonde en verderf zullen openbaren en ontmaskeren.
Duidelijk zien we hier een verwijzing naar Zach. 4:1-14 – “1 En de Engel, Die met mij sprak,
kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt. 2 En Hij
zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een
oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en
zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; 3 En twee olijfbomen daarnevens, een ter
rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde. 4 En ik antwoordde, en zeide
tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen? 5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn?
En ik zeide: Neen, mijn Heere! 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het
woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar
door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. 7 Wie zijt gij, o grote
berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den
hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven! 8 Het woord des
HEEREN geschiedde verder tot mij, zeggende: 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis
gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft. 10 Want wie veracht den dag der kleine dingen?
daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand
van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken. 11 Verder
antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des
kandelaars, en aan zijn linkerzijde? 12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem:
Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van
zich gieten? 13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide:
Neen, mijn Heere! 14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere
der ganse aarde staan.”
Zerubbabel en Josua (over wie in het derde hoofdstuk van Zacharia wordt gesproken) waren
twee oud-testamentische getuigen, die God had toegerust in de zware dagen in Israël na de
Babylonische ballingschap. Zij waren volgens het visioen als twee olijftakken, die de
kandelaar met olie moesten voeden en brandende houden, opdat het getuigenis zou worden
hersteld. Israël had immers de opdracht van God om als een kandelaar Zijn Licht over de
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wereld te verspreiden. Olijfboom en kandelaar horen bij elkaar. De olie van de olijfboom
voedt de kandelaar opdat deze een helder licht in de duisternis kan verspreiden.
Maar Zacharia’s visioen heeft ook grote betekenis voor de eindtijd!
Want het zal in de eindtijd met de twee bijzondere getuigen nét zo gaan als in de dagen van
Zacharia. Zij zullen worden aangedaan met “olie”, de grote kracht van Gods Geest, om in de
donkerste dagen van Israël als lichtdragers staande te blijven, opdat Gods Licht zal worden
verspreid.
Zoals we gelezen hebben, vroeg Zacharia tijdens het visioen tot tweemaal toe aan de Engel
wat die twee olijfbomen, cq. twee takjes der olijfbomen waren (verzen 11-12). Het antwoord
van de Engel in vers 14 lijkt op het eerste gezicht tamelijk nietszeggend, namelijk: “Deze zijn
de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.” De oorzaak is de niet
geheel accurate vertaling, tenminste in de Statenvertaling van de bijbel.
Zacharia vroeg namelijk volgens de Hebreeuwse grondtekst de eerste maal wat die twee
“zejtiem” ( Mytyz ), dat wil zeggen “olijfbomen, olijven” waren (vers 11).
De tweede maal vroeg Zacharia, wat die twee “sjiebalei hazejtiem” ( Mytyzh ylbv) waren,
dat wil zeggen “vloed van olijven”.
Het antwoord was dat deze de twee “bnei hajietshar” ( rhuyh ynb ) waren, dat wil zeggen de
twee “zonen van verse, zuivere, glanzende olie”, die voor de Heer staan.
Omdat zoals u weet, broeders en zusters, olie naar de Heilige Geest verwijst, betekent dit
niets anders dan dat de twee olijftakken verwijzen naar twee overvloedig met de Heilige
Geest gezalfde personen, die voor de Heer staan. Zoals we in Openb. 11:4 lazen, zijn zij
blijkbaar de twee bijzondere getuigen van Jezus, die voor de God der aarde staan.
In Zach. 4:2 hebben we gelezen, dat in het visioen de twee olijfbomen aan weerszijden van
het oliekruikje waren geplaatst. Het oliekruikje op zijn beurt was boven een geheel gouden
kandelaar geplaatst. Het spreekt voor zichzelf dat het oliekruikje een schaduwbeeld is van
onze Heiland Jezus Christus, Die na Zijn Hemelvaart de Doper werd met de gouden, verse,
zuivere en glanzende olie van de Heilige Geest (Hand. 2:33). Uiteraard verwijst de gouden
kandelaar naar de Gemeente, Jezus’ Lichaam, welke Jezus’ Licht alleen met behulp van de
olie van de Heilige Geest kan verspreiden.
De twee getuigen zijn dus overvloedig met de Heilige Geest gezalfd en omdat zij door God
naar Jeruzalem zijn gezonden, spreekt het voor zich dat zij met name de inwoners van Israël
en Jeruzalem (het Joodse volk) als het ware toeroepen: “Kom tot Jezus, bekeer je en ga deel
uitmaken van Zijn Lichaam, die wonderbare Bruid”. Via de moderne communicatiemiddelen
zullen echter ook de inwoners van de gehele wereld worden bereikt.
Duizenden jaren hield het Joodse volk het hart voor Jezus gesloten (Jes. 6:10), opdat de
heidenen het Evangelie zouden kunnen horen (Rom. 11:8,11). Maar nú is de tijd aangebroken, dat die grote berg van ongeloof en verharding zal worden afgebroken en tot een vlak
veld zal worden. En het zal niet door kracht, noch door geweld, maar door de Geest van God
geschieden (Zach. 4:6-7), middels het zuivere getuigenis van die twee persoonlijke getuigen
van Jezus. Hun getuigenis zal in de harten van het Joodse volk “den hoofdsteen (dit is de
Hoeksteen Jezus Christus) voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!”
Door het getuigenis van de twee getuigen zullen vele Joden tot bekering komen (Rom.
11:25-26). En wellicht zelfs ook de 144.000 Joodse dienstknechten van God (Openb. 7:1-8).
Deze 144.000 dienstknechten zijn immers uit alle twaalf Israëlische stammen afkomstig,
welke tot op heden, behalve uiteraard de stam Juda, nog steeds grotendeels onvindbaar
over de aarde verstrooid zijn. De Heilige Geest is in staat om op grond van het getuigenis
van de twee getuigen in de stad Jeruzalem hun harten op te wekken teneinde overal ter
wereld, juist in die wijd verspreide plekken waar zij wonen, het Evangelie te verkondigen.
Broeders en zusters, in Openb. 11:3 kunnen we lezen dat Jezus, de verheerlijkte Heiland, tot
Johannes van Patmos zegt: “En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, …….” Het is alsof de
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Heilige Geest wil benadrukken, dat zij Jezus’ eigen en Jezus’ persoonlijke getuigen zijn. Het
zijn Zijn getuigen! Van Hem en van niemand anders! En zij zullen de absolute Waarheid
verkondigen, want Jezus is de Waarheid.
Zoals u bekend zal zijn, werd Jezus tijdens Zijn aardse omwandeling als het ware ‘vergezeld’
door twee getuigen, namelijk het Woord en de Heilige Geest. Jezus wás het Woord en Hij
wás het alles openbarende Licht, in bijzondere mate aangedaan met Gods Heilige Geest
(Joh. 1:1-5,14; Jes. 11:1-2). Hij is de Waarheid en het Leven Zelf.
Dit aspect zien we terug in de levens van Mozes en Elia, volgens vele bijbeluitleggers de
twee getuigen. Zo ontving Mozes uit Gods handen Zijn Wetten, het Woord van God (Ex. 20),
terwijl Elia’s leven bijzonder met de Heilige Geest was gezalfd (2 Kon. 2:9b,15-16).
De twee getuigen staan volgens Openb. 11:4 vóór God. Dat kan eigenlijk ook niet anders als
zij Jezus’ eigen en persoonlijke getuigen zijn. Ook nu zien we weer de samenhang! Want
ook Mozes stond voor God, want de Heer sprak met hem immers zoals met een vriend (Ex.
33:11). En ook Elia stond voor de Heer (1 Kon. 17:1).
Over de inhoud van het getuigenis van de twee getuigen zegt het boek Openbaring in feite
niets, maar wél over de tekenen die zij zullen verrichten (Openb. 11:5-6). Het is eveneens op
grond van deze tekenen, dat de meeste bijbelonderzoekers de mening zijn toegedaan dat
deze twee getuigen Mozes en Elia zullen zijn. Namelijk:
•
•
•
•

Er zal vuur uit hun mond uitgaan om de vijanden en tegenstanders te verslinden. Zowel
Mozes als Elia riepen vuur van de hemel. (Num. 16:30,35; 2 Kon. 1:10-12);
Zij zullen de macht hebben om de hemel te sluiten zodat er geen regens zullen vallen.
Elia bad dat er geen regen zou vallen in Israël (1 Kon. 17:1; Jak. 5:17-18);
Zij zullen de macht hebben om de wateren in bloed te veranderen. Mozes veranderde op
bevel van God de wateren in Egypte in bloed (Ex. 7:19-21);
Zij zullen de aarde slaan met allerlei plagen. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat Mozes
Gods werktuig was voor de tien plagen over Egypte (Ex. 7-12).

Broeders en zusters, het is heel bijzonder en in het kader van de veronderstelde identiteit
van Gods twee getuigen belangrijk om te weten, dat zowel Mozes als Elia ooit met hun
stoffelijke lichamen in de hemel werden opgenomen. Mozes stierf (Deut. 34:5-7), doch de
aartsengel Michaël twistte over zijn lichaam met de duivel (Jud. 9) om dat lichaam mee naar
de hemel te nemen. Volgens sommigen omdat de zalving over Mozes met Gods Schekinah
Glorie zijn verderf voorkwam (Ex. 34:29-35). Ook de profeet Elia stierf niet, maar werd
levend in de hemel opgenomen (2 Kon. 2:1-13).
In de hemel werden Mozes en Elia ingelicht over de geweldige opdracht tot verlossing der
mensheid door Jezus, Gods Zoon. Zij kregen de opdracht om naar de aarde te gaan en daar
op de berg der verheerlijking aan Jezus te verschijnen (Luk. 9:28-35) en Hem als het ware
van Gods informatie te voorzien. Op deze berg spraken zij met Jezus, vertroostten Hem en
verklaarden Hem “Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem” (Luk. 9:31b). Het
woordje “uitgang” is in het Grieks “exodos” en in het Engels “decease”, te vertalen met
“vertrek, overlijden, sterven”.
Derhalve is een ander argument voor de aanname dat het in Openb. 11:3 om Mozes en Elia
gaat, het feit dat beiden reeds eerder als Gods getuigen zijn opgetreden, namelijk op de berg
der verheerlijking.
Wijlen voorganger en bijbelleraar br. F.G. van Gessel was van mening dat Mozes en Elia
váker als getuigen in het leven van Jezus zijn ‘opgedoken’. Zoals bijvoorbeeld bij Jezus’
verzoeking in de woestijn (Matt. 4:11), bij Zijn Opstanding (Joh. 20:12) en bij Zijn Hemelvaart
(Hand. 1:10-11). Met als doel om Hem te versterken en zelf de actuele ervaring m.b.t. Zijn
aardse omwandeling te hebben en dientengevolge ook een waarachtig getuigenis te kunnen
geven bij hun opdracht in Openb. 11. Immers, een waar getuigenis gaat over een vaststaand
feit en over een vaststaande waarheid. Alsdan staat het getuigenis en daarmee ook hun
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getuigenis vast. Mozes en Elia zijn per slot van rekening ook een beeld van het Woord der
Waarheid en van de Geest der Waarheid. En omdat op het moment dat de predikingen te
Jeruzalem moeten aanvangen de Gemeente nét in de hemel zal zijn opgenomen, is er ook
niet één mens in de hele wereld te vinden, wie God voor dit werk zal kunnen gebruiken,
anders dan Mozes en Elia. Er zal op dat moment niet één levende ziel te vinden zijn, die de
noodzaak van de verzoening door Jezus Christus zal verstaan. De Heer moét daarom wel
Mozes en Elia zenden voor een waarachtig getuigenis.
In hun predikingen en profetieën zullen de twee getuigen de Antichrist wederstaan, die op
dat moment in de Joodse tempel te Jeruzalem zetelt en troont alsof hij God zelf is (2 Thess.
2:3-4). Zij zullen oproepen tot bekering. Wederom zien we hier een aanwijzing dat zij Mozes
en Elia zijn. Want evenzo bedwong Mozes ooit de Egyptische farao. Farao was de onderdrukker van het volk Israël in die tijd en representatief voor satan. En Elia bedwong de
afgodische koning Achab en zijn vrouw, de heidense koningin Izébel, terwijl hij het afvallige
volk van Israël tot bekering opriep.
De twee getuigen zullen onaantastbaar zijn voor elke aanval van hun vijanden. Laat mij
liever zeggen van Gods vijanden. Zij zullen onkwetsbaar zijn en onsterfelijk tótdat zij hun
taak zullen hebben volbracht, namelijk gedurende 1260 dagen profeteren. Aanvallers zullen
net zoals dit in de tijd van het Oude Testament gebeurde, met vuur uit hun monden worden
gedood (Openb. 11:5). De twee getuigen zullen grote macht hebben om met name
oordeelstekenen te verrichten (Openb. 11:5,6). En u begrijpt, broeders en zusters, dat in
deze tijd van moderne communicatiemiddelen hun getuigenissen en al die spannende
gebeurtenissen in Israël live over de gehele wereld zullen worden uitgezonden. Via de
televisie, via internet, met behulp van telefoon, etc.etc. Jeruzalem en Israël staan reeds in
onze tijd wereldwijd in het brandpunt van de belangstelling. Wist u dat nu al de Klaagmuur
via internet dag en nacht live kan worden geobserveerd? De gehele wereld zal straks via de
twee getuigen op ieder moment van de dag met het reddende Evangelie en Gods zeer
spoedige oordelen worden geconfronteerd. De Gemeente zal dan reeds, zoals hiervoor is
opgemerkt, in de hemel zijn opgenomen, waardoor ook haar invloed middels de Heilige
Geest op de wereld zal zijn verdwenen. Maar het is Gods grote liefde en genade, dat Hij tóch
nog het Evangelie aan de wereld ter beschikking stelt. Maar helaas, hoewel vele mensen
hun hart voor Jezus zullen openen, zullen de meesten Hem tóch verwerpen.
Als hun getuigenis geëindigd zal zijn, zal het beest uit de afgrond hen doden (Openb. 11:7).
Dit beest is de Valse Profeet (Openb. 13:11), die zoals u weet ‘het valse broertje in het
kwade’ van de Antichrist is, het beest dat uit de zee opkomt (Openb. 13:1).
Daar in Jeruzalem zullen hun dode lichamen in de straten blijven liggen en niet begraven
mogen worden. De hele wereld zal via televisie en internet toekijken en gedurende 3 ½ dag
de dode lichamen zien (Openb. 11:8-9). Alle mensen, niet enkel in Jeruzalem en Israël, maar
over de gehele wereld, zullen bijzonder blij zijn dat de twee profeten dood zijn, omdat zij de
aardbewoners middels oordeelstekenen hadden gepijnigd. Zij zullen elkaar zelfs cadeautjes
zenden alsof het Valentijnsdag betreft (Openb. 11:10). Hieruit blijkt het ware karakter van de
mensheid en dat de zogenaamde vreugde van de wereld van duivelse oorsprong is. Maar na
3½ dag zal er een stem uit de hemel klinken: “klim hier op”. En de twee getuigen zullen uit
de dood opstaan en ten hemel varen, terwijl hun vijanden dit zullen aanschouwen (Openb.
11:11-13). Onmiddellijk daarna zal er een aardbeving in Jeruzalem plaatsvinden, die 1/10
deel van de stad zal verwoesten en waarbij 7000 doden zullen vallen.
Broeders en zusters, het zal met name hun dood en opstanding en deze aardbeving zijn op
grond waarvan alsnog mensen tot bekering zullen komen. Openb. 11:11b,13b – “…………;
en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. ……………………………,
En de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid
gegeven.”
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Tot nadenken bewogen door de overeenstemmende dood en Opstanding van Jezus en
bevreesd door de aardbeving zullen zij worden overtuigd van de waarheid van de
predikingen van de twee getuigen en voor Jezus kiezen. Wellicht zijn deze mensen ooit
lauwe en vreesachtige christenen geweest, die Jezus zullen verloochenen in verband met de
dan plaatsvindende hevige vervolgingen. Maar nú zullen zij vrees afleggen en voor Jezus
kiezen en zich door Zijn Bloed laten reinigen. Prijst God! De bijbel spreekt zelfs van een
ontelbare schare mensen uit alle volkeren. Openb. 7:9,13-14 – “Na dezen zag ik, en ziet, een
grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen,
staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm
takken waren in hun handen. …………………………………………………….…………… En
een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange
witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij
weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij
hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het
bloed des Lams.”
Geliefde broeders en zusters, wat is het toch een geweldige genade dat de Gemeente zal
worden opgenomen vóórdat de Grote Verdrukking zal losbarsten over de aarde. Wat is God
toch genadig, dat Hij zelfs dán nog voorziet in mogelijkheden tot bekering. Terwijl de mensen
Hem wereldwijd verachten, zal Hij toch nog Zijn twee bijzondere getuigen zenden, die alsnog
tot bekering zullen oproepen en de mensen zullen bewegen om de laatste strohalm tot
verlossing aan te grijpen. En alsnog zal Hij voorzien in 144.000 Israëlische predikers, die
overal ter wereld van Jezus zullen getuigen en oproepen tot bekering. Als gevolg van deze
predikingen zullen op de valreep gelukkig ontelbaar veel mensen hun hart aan Jezus geven.
En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, zal een fractie voordat de fiolenoordelen van de
toorn van God over de wereld zullen worden uitgegoten, alsnog een engel langs de hemel
vliegen en het Evangelie verkondigen (Open. 14:6-7).
Wat is God toch goed! De bijbel zegt ergens, dat Hij geen behagen schept in de dood van de
zondaar. God de Vader wil dat ieder mens tot bekering komt en gered wordt. Daarom roep ik
u toe: Geef toch uw hart voor honderd procent aan Jezus en wordt gered.
God zegene u. Amen.

