
 

1 
 

                                           Een voortgaand conflict 

                                             Oftewel: Het conflict der eeuwen  

Dit is een passende titel, oorspronkelijk bedacht door James M. Gray, om Satans oppositie tegen de 

plannen en het doel van God, voor verlossing, te beschrijven. Het conflict begon toen de mens God 

ongehoorzaam was en in zonde viel, wat de belofte van een komende Verlosser met zich meebracht 

(Gen. 3:15). Vanaf die dag zou Satan er alles aan doen om de bloedlijn te vernietigen die zou leiden tot 

het Zaad van de vrouw, waarvan we weten dat het de Verlosser is. 

Met de speciale openbaring die aan Paulus is gegeven, begrijpen we nu dat we verlossing hebben door 

het kostbare bloed van Christus, de vergeving van zonden, als we het evangelie geloven.  

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik (Paulus) heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, 

dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is 

opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

Christus is de vervulling van de belofte!  

We mogen het belang van het bloed nooit onderschatten, zowel als biologisch mechanisme in het 

menselijk lichaam als in onze verlossing. Terwijl koning David nadacht over de wonderbaarlijke werking 

van God in de schepping, schreef hij deze woorden die tot op de dag van vandaag door de gangen van 

de tijd weergalmen:  

“Psalm 139:14: Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk 

zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. 

Robert J. Morgan maakt de volgende observatie van Gods handwerk met betrekking tot bloed: 

"Ons lichaam heeft een transportsysteem dat zo complex en compleet is dat het dat van een metropool 

in de schaduw stelt. Het transportsysteem van het lichaam gaat door elk weefsel en orgaan door 

middel van een netwerk van zestigduizend mijl aan bloedvaten. Geen enkele cel van je lichaam ligt 

meer dan een haarbreedte van een bloedcapillair. Het centrum van dit enorme systeem is een pomp 

ter grootte van een appel of een vuist, die elke dag tweeduizend gallons bloed door zijn kamers pompt, 

bloed naar elk deel van het lichaam. Het bloed vervoert vitale, leven gevende zuurstof en 

voedingsstoffen naar elke cel in het lichaam.  

"Het lichaam heeft vijfentwintig biljoen rode bloedcellen, die lijken op kleine, continu rijdende, 

vrachtwagentjes die allerlei soorten pakketten (zoals zuurstof) vervoeren die de cellen in het lichaam 

nodig hebben. Elke cel in het lichaam heeft zuurstof nodig om in leven te blijven. Als het bloed wordt 

afgesneden naar een deel van het lichaam, berooft het dat deel van het lichaam van zuurstof en dat 

lichaamsdeel zal sterven. Als de hersenen geen zuurstof meer krijgen, sterven de hersenen en sterft 

het lichaam.  

"De witte bloedcellen zijn intussen als miljarden kleine tanks die het lichaam beschermen. Er zijn vijf 

verschillende soorten van deze witte bloedcellen, en elk is getraind om achter een andere vijand aan 

te gaan. Eén druppel bloed kan ergens tussen de zevenduizend en vijfentwintigduizend witte 

bloedcellen bevatten, en het aantal ervan neemt toe als ons lichaam een ziekte bestrijdt, net zoals de 

overheid de reservisten oproept.  

'Wat onze skeletstructuur betreft, hebben onze botten een dubbele taak. Ze ondersteunen niet alleen 

het lichaam, houden ons rechtop en voorkomen dat we amoebeachtige klodders worden, maar ze zijn 

ook hol. Aan de binnenkant van deze botten bevinden zich prachtige kleine fabrieken die dag en nacht 
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in bedrijf zijn en deze miljarden kleine vrachtwagens en tanks produceren. De hersenen houden 

toezicht op de hele operatie en het hart zorgt ervoor dat het blijft functioneren. Vijfendertighonderd 

jaar geleden zei God tegen ons:  

“Lev. 17:11a: Want de ziel van het vlees is in het bloed;……………….”.  

En toen Christus stierf, stroomde het leven gevende bloed uit Zijn lichaam, waardoor vergeving en 

leven werd geschonken aan allen die geloven”.  

Eén van Satans eerste grote pogingen om de bloedlijn van het Zaad van de vrouw uit te roeien, was 

het verderven van het menselijk ras in de dagen van Noah. Terwijl sommigen geloven dat de volgende 

passages verwijzen naar gemengde huwelijken tussen de goddeloze lijn van Kaïn en de goddelijke lijn 

van Seth, geloven wij dat er iets veel ernstigers plaatsvond. Als we even stilstaan en erover nadenken, 

zijn gelovigen en ongelovigen in elke generatie getrouwd zonder de catastrofale gevolgen waarvan we 

getuige zijn in de dagen van Noach. 

“Gen. 6:1-2 en 4: 1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te 

vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 

2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen 

uit allen, die zij verkozen hadden. 

4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen 

ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest 

zijn, mannen van name. 

De titel 'zonen van God' verwijst altijd naar engelen in het Oude Testament, nooit naar mensen, en in 

dit specifieke geval naar gevallen engelen, zie Job 1:6-7; 2:1:  

Opmerking van de vertaler: De Statenvertaling zegt: “de kinderen Gods”. De NBG en de KJV spreken 

over “de zonen Gods”. “Kinderen Gods” kunnen mannen en vrouwen zijn! Aldus is de Statenvertaling 

in dezen niet juist. 

“Job 1:6-7: 6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods (zonen) kwamen, om zich voor den Heere te stellen, 

dat de satan ook in het midden van hen kwam. 

6 Toen zeide de Heere tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den Heere, en zeide: 

Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen.   

“Job 2:1: Wederom was er een dag, als de kinderen (zonen) Gods kwamen, om zich voor den Heere te 

stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den Heere te stellen. 

Blijkbaar gaf Satan deze gevallen engelen de opdracht om hun eigen woonplaats (hemel) te verlaten 

met het ongepaste doel om het menselijk ras te verderven, zie Judas 6-8: 

“6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, 

heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 

7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd 

hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des 

eeuwigen vuurs. 

8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de 

heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.  
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Het lijkt erop dat deze kwaadaardige wezens zichzelf transformeerden in een menselijke gedaante, 

wat zeker binnen hun macht lag. We weten bijvoorbeeld dat de uitverkoren engelen die Abraham en 

Lot bezochten in een fysieke gedaante verschenen. In feite wasten Abraham, en later Lot, hun voeten 

en maakten een maaltijd voor hen klaar "en zij aten" (Gen. 18; 19:1-11). Er is ook gesuggereerd dat de 

'zonen van God' in de dagen van Noah mensen "bezeten” zouden kunnen hebben, waardoor hun 

stofwisseling veranderde. Dit gold zeker voor Legio, die bovenmenselijke kracht had (Markus 5:1-12). 

Hoe het ook zij, we weten dat de "zonen van God" ontucht pleegden met de dochters van mensen met 

catastrofale gevolgen. Dr. James M. Gray stelt dat deze zonde de vermenging zou zijn geweest van 

twee verschillende orden van schepselen en het voortbrengen van een gemengd ras, deels menselijk, 

deels bovenmenselijk, wat een verstoring van het goddelijke plan zou zijn dat het rechtvaardigt wat 

toen plaatsvond, namelijk de bijna totale uitroeiing van allen die op aarde waren.  

Dit helpt ons om de ernst van de vloed in de dagen van Noach beter te begrijpen. Met uitzondering 

van Noach en zijn familie, werd alle vlees van de aardbodem vernietigd, wat een abrupt einde maakte 

aan de corruptie van het menselijk ras en het gepleegde geweld (Gen. 6:12-13). Dit verklaart ook 

waarom een deel van het gevallen heirschaar al vastgeketend is in het midden van de aarde, in 

afwachting van het komende oordeel (2 Petrus 2:4-5). 

Nadat hij er niet in was geslaagd Noach zijn familie te corrumperen, richtte Satan zijn aandacht op 

Israël nadat God Abraham had doen opkomen. De bloedlijn van het Zaad van de vrouw was nu 

teruggebracht tot één natie. Zonder een moment van aarzeling richtte Satan zijn aandacht op het 

vernietigen van die natie. Toen Farao verordende dat alle mannelijke kinderen in Israël bij de geboorte 

moesten worden gedood, was Satan degene die achter het kwaadaardige complot zat. Hij wist dat als 

hij zijn doel zou bereiken, de natie zich niet zou kunnen voortplanten. Maar de vroedvrouwen vreesden 

God en spaarden de kleintjes, waardoor het plan van de duivel werd verijdeld (Ex. 1:7-22). 

Vervolgens openbaart God dat de Verlosser middels het huis van David zou komen; bijgevolg wordt 

het zaad van de vrouw vernauwd tot één familie (2 Sam. 7:12-16; Johannes 7:42). Satan verspilde geen 

tijd om zijn plan in gang te zetten om het zaad van David te vernietigen. Hij gebruikte Athalia, de slechte 

dochter van koning Achab en Izebel om zijn doel te bereiken. Nadat Athalia 's zoon Ahazia door Jehu 

was gedood, zegt de Schrift: 

“2 Kon. 11:1: Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich 

op, en bracht al het koninklijke zaad om. 

Met uitzondering van de kleine Joas, die door Joseba in de slaapkamer(*) was verborgen, had Athalia 

haar doel bijna bereikt. Ze liet alle kinderen van het koninklijke zaad vermoorden, of dat dacht ze 

tenminste. Toen Athalia de troon besteeg, realiseerde ze zich niet dat Joas nog leefde. Joas was uit het 

zaad van David, wat betekende dat hij de rechtmatige erfgenaam van de troon was. De belofte van 

God om door David een Verlosser in de wereld te brengen, kwam neer op één kleine jongen. 

(*)-De NBG zegt: “naar de bergplaats voor de bedden”. 

Het volgende hoofdstuk in het conflict der eeuwen vond plaats in de dagen van koning Herodes. Satan 

zelf wist niet wanneer de Messias in de wereld zou komen, dus toen hij de wijzen aan Herodes hoorde 

vragen: "Waar is de geboren Koning der Joden?" was hij één en al oor (Matth. 2:2). Bethlehem! 

Omdat Herodes bezig was om aan de macht te blijven, elimineerde hij gewoonlijk elke bedreiging voor 

zijn troon, inclusief het vermoorden van enkele van zijn eigen familieleden. Met dit in gedachten 

herinnerde Satan Herodes er waarschijnlijk aan: "U bent de koning van de Joden!" Als dit het geval 

was, was het ingenieus om een egomaniac (*) erop te wijzen! Dit zette een tragische reeks 
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gebeurtenissen in gang die bekend staat als het doden van onschuldigen. Alle kinderen in Bethlehem 

en de omliggende regio die twee jaar of jonger waren, werden gedood. Maar wat Herodes niet wist, 

dat God Zijn Zoon al buiten het bereik van zijn moorddadige daden had gebracht (Matth. 2:13-18). 

Satan slaagde erin de goddelijke belofte van een komende Verlosser te dwarsbomen, maar nogmaals, 

God, in Zijn alwetendheid en soevereiniteit, manoeuvreerde Zijn aartsvijand eruit. 

(*)--egomaniac (iemand die ziekelijk bezig is met zichzelf, opgeblazen ego, lijdt aan ego complex) 

Hoewel er tijdens het leven van Christus andere gelegenheden zijn geweest waarbij Satan zou 

proberen Hem fysiek te vernietigen, brengt het volgende hoofdstuk van het verhaal ons naar Golgotha. 

Nadat het tij van de publieke opinie tegen Christus was gekeerd, riepen de mensen uit: "Kruisig Hem, 

kruisig Hem..." (Lukas 23:21; Johannes 19:6). Satan dacht dat hij eindelijk Zijn ondergang had bezegeld 

- hij  had uiteindelijk het Zaad van de vrouw vernietigd! Hij besefte niet dat Christus verlossing aan het 

verzekeren was voor al diegenen die hun geloof in Hem wilden stellen. 

 

Het conflict der eeuwen in de Verdrukking 

Christus verpletterde de kop van de slang aan het kruis ter vervulling van Genesis 3:15, en versloeg 

hem volledig. Terwijl Satan Golgotha niet ongedaan kan maken – hoe graag hij dat ook zou willen (1 

Kor. 2:7-8) - gaat het conflict van de eeuwen op een andere manier door. Tegenwoordig doet Satan 

alles wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat mensen tot de waarheid van het evangelie komen dat 

Christus voor hun zonden stierf en uit het graf opstond. Hij bereikt zijn doel door mensen te verblinden 

met religie en valse leerstellingen. In de komende Dag des Heren, zal het conflict tussen goed en 

kwaad, gerechtigheid en onrechtvaardigheid toenemen, omdat de duivel weet dat zijn tijd kort is. 

“Op. 2:18: En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen 

heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk: 

“Op. 2:24: Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet 

hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben,………………………………………………..; 

Hoewel er geen twijfel over bestaat dat Christus zich tot de zeven kerken in Azië richt, is Thyatire de 

eerste kerk waar Hij daadwerkelijk bij naam wordt genoemd. De titel "Zoon van God" heeft te maken 

met de godheid van Christus - Jezus Christus is God! Hij is de eeuwige Zoon van God. Er is terecht 

gezegd dat de Zoon van God de Zoon des mensen werd, opdat de mensenzonen de zonen van God 

zouden worden. 

Let op, in deze vergadering hebben we de leringen van de Zoon van God en de "diepten van Satan" die 

de waarheid tegenspreken. Dit bevestigt dat het conflict van de eeuwen zal voortduren op de Dag des 

Heren. In het tijdperk van genade worden ons de diepe dingen van God getoond, maar in de komende 

Verdrukking zullen ze worden blootgesteld aan de diepe dingen van Satan (vers 24). Schrikaanjagende 

gedachte! 

De combinatie van de titels “Zoon van God” en “Zoon des mensen” leert ons dat Christus de volmaakte 

Rechter is. Van zijn ogen wordt gezegd dat ze als een vlam van vuur zijn die de slechte daden blootlegt 

van degenen die het Woord van God in Thyatire bederven. Hoewel de Heer tevreden is met de liefde 

en het geduld van deze vergadering en hen prijst voor deze deugden, zijn er mensen in hun midden 

die Izébel en haar slechte leringen tolereren. 
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“Op. 2:20: Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel (=Izébel) , die zich zelve 

zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer 

eten. 

Opmerking van de vertaler: De NBG en de KJV (King James Bible) spreken in zowel het Oude als het 

Nieuwe Testament over “Izebél”. De Statenvertaling zegt in het Oude Testament wel “Izebél” en in het 

Nieuwe Testament “Jezabel”. 

Hoewel het twijfelachtig is of de naam van deze profetes werkelijk Izebél zal zijn, kent de Heer haar 

deze aanduiding toe, simpelweg omdat haar slechte daden een weerspiegeling zijn van die van de 

Izébel in het Oude Testament. Izébel stond van ouds voor het kwaad! Misschien moeten we hier even 

pauzeren. Kijk naar haar achtergrond en slechte manieren, wat ons zal helpen haar naamgenoot in 

Thyatire beter te begrijpen.  

Izébel was de dochter van Eth-baal, de koning van de Sidoniers, van wie we weten dat het de Feniciërs 

waren. Merk op dat aan de naam van haar vader, Eth-baal, de naam van de heidense God, Baäl, is 

verbonden. Hij was een Baälaanbidder, en hetzelfde kan gezegd worden van zijn dochter, Izebel. Ze 

waren allebei afgodenaanbidders! Toen Achab, de koning van Noord-Israël, met Izebel trouwde, 

smeedde hij een alliantie met de Feniciërs om zijn grenzen te beveiligen, maar hij kreeg meer dan hij 

had afgesproken in de relatie. 

Izébel was zo slecht als het maar kon. Ze was dominant, meedogenloos en ijskoud. Achab deed kwaad 

in de ogen van de Heer toen hij trouwde met de ongelovige Izebel die hem opzettelijk van Jehovah 

wegtrok. Er wordt van hem gezegd dat hij "Baäl diende en boog zich voor hem" (1 Koningen 16:30-31). 

Nadat hij namens haar een altaar en een bos voor Baäl had opgericht, introduceerde Izebel hekserij en 

hoererij in Israëls aanbidding van Baäl (1 Koningen 16:32-33 vgl. 2 Koningen 9:22). 

Izebel haatte met passie de profeten van God en doodde degenen die ze kon vinden, maar de koningin 

genoot van het gezelschap van de profeten van Baäl en liet ze met haar dineren aan de tafel van de 

koningin (1 Koningen 18:13,19). En je kunt er zeker van zijn dat sommige gerechten op het menu 

dingen bevatten die daarvoor aan de afgoden waren geofferd. Toen Achab Izébel vertelde dat Elia vuur 

uit de hemel had geroepen en het altaar heeft verteerd en haar profeten heeft gedood, zond ze deze 

boodschap naar Elia:  

“1 Kon.19:1-2: 1 En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te 

weten al de profeten, met het zwaard. 2 Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij 

de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel 

van een hunner. 

De dreigementen van deze vrouw kon je maar beter serieus nemen! Elia wist dat dit geen loos 

dreigement was en nam de eerste wagen de stad uit!  

Bij een andere gelegenheid, nadat Naboth weigerde zijn wijngaard aan Achab te verkopen, was de 

koning bedroefd en pruilde hij. Kortom, hij was depressief. Izébel was niet van plan dit zo te laten;  ze 

liet Naboth valselijk beschuldigen en liet hem stenigen zodat haar man de wijngaard in bezit kon 

nemen (1 Koningen 21:5-16). Deze duivelse daad had tot gevolg dat Izebel uit een raam werd geworpen 

en door honden werd opgegeten, zoals voorspeld door Elia (1 Koningen 21:17-23 vgl. II Koningen 9:30-

37). 

“Op. 2:20: Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel (Izébel) , die zich zelve 

zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer 

eten. 
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Zoals Izebel van oudsher Israël verleidde om hoererij te bedrijven met de tempelprostituees, zal de 

Izebel in Thyatire de dienaren van de Heer verleiden om geestelijke hoererij te bedrijven. Als een 

profetes, die zogenaamd dient in geestelijke zaken, zal ze waarschijnlijk beweren een speciale 

openbaring van God te hebben ontvangen dat Zijn dienaren hun trouw aan de één-wereldkerk moeten 

zweren om een groter bereik te hebben. Wie dat niet doet, wordt genadeloos vervolgd. De één wereld 

kerk is een samensmelting van religies die in de loop van de Verdrukking de religieuze arm van het 

koninkrijk van de Antichrist zullen vormen. In wezen zal het een staatskerk zijn, vergelijkbaar met het 

oude Babylon, die opereerde onder de auspiciën van "eenheid", los van God (Gen. 11 vgl. Openb. 17 

& 18). 

‘Op. 2:21-22: 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft 

zich niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, 

zo zij zich niet bekeren van hun werken. 

We leren uit deze passage dat God haar oproept om zich te bekeren van haar slechte daden; Hij doet 

dit door de bediening van Zijn uitverkoren apostelen en profeten in die tijd (Openb. 18:20). Maar 

wanneer Izebel weigert zich te bekeren, wordt ze gewaarschuwd dat als ze doorgaat met haar rebellie, 

ze zal worden neergeworpen zoals Izebel vanouds, maar in dit geval "in een bed", samen met degenen 

die overspel met haar plegen. Met andere woorden, de Heer zal haar in de Grote Verdrukking werpen 

waar zij en haar volgelingen een dood zullen ondergaan die vergelijkbaar is met het verschrikkelijke lot 

van Izebel in het Oude Testament en de profeten van Baäl die werden gedood door de scherpte van 

het zwaard.  

“Op. 2:23-24: 23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, 

dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken. 24 

Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet hebben, en die 

de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen anderen last opleggen; 

De ogen van de Zoon van God dringen dwars door de "nieren en harten" van de mensen en leggen hun 

slechte wegen bloot. Er is niets in de geheime kamers van het diepste wezen dat verborgen is voor Zijn 

doordringende blik. Met "Zijn voeten als blinkend koper", dat oordeel uitbeeldt, zal Hij deze 

boosdoeners oordelen naar hun werken. Zoals de Schrift zegt:  

“Rom. 12:19: Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij 

komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 

Interessant is dat de goddeloze leringen van Izebel ook ver buiten de kerk van Thyatire zullen reiken 

tot de andere kerken in Azië. De wijsheid zegt dus dat de waarschuwing hier voor iedereen geldt. Dank 

God dat er een overblijfsel in deze kerk zal zijn dat niet zal worden ingepakt door Izebels valse leer en 

invloed en daarom de diepten van Satan niet zal kennen. 

“Op. 2:26-28: 26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven 

over de heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten 

vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. 28 En Ik zal hem de morgenster geven. 

Deze specifieke belofte aan de overwinnaars, die volharden tot het einde van de Verdrukking, is 

geworteld in Psalm 2:8-9.  

“Psalm 2:8-9: 8Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw 

bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een 

pottenbakkersvat.  



 

7 
 

Deze profetie in de Psalmen over het regeren over de naties en het oordelen van hen werd 

oorspronkelijk door de hemelse Vader aan de Zoon gegeven. Maar deze passage in Openbaring is een 

duidelijke aanwijzing dat de belofte van heerschappij over de naties gedeeld moet worden met 

degenen die zich niet overgeven aan de diepten van Satan in de Verdrukking. De vervulling hiervan zal 

zijn wanneer de "morgenster", die Christus is, terugkeert om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen 

(Openbaring 22:16). 

De praktische les, die we uit deze gemeente trekken, is het belang van afscheiding. Als je de context 

van deze brief aandachtig leest, terwijl sommigen in Thyatire volledig werden misleid door Izebel, 

wisten anderen in de gemeente dat wat ze leerde verkeerd was, maar tolereerden het. Moge er nooit 

van ons worden gezegd dat we met iets meegingen, met verkeerde of valse leer, om alleen maar de 

vrede te bewaren en kritiek te vermijden. Het is een ernstige fout om de zonde te onderschatten en 

te streven naar een foutloze moraal. 

 

Vertaald door: l.h.meyer@ziggo.nl 

 

 

 


