
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

De 144.000 

 
Wie de 144.000 die in het boek Openbaring worden genoemd zijn, is voor velen een onderwerp van 

discussie. De discussie gaat voornamelijk over het feit of het letterlijk 144.000 mensen zijn, of dat de 

144.000 op een of andere manier symbolisch zijn. 

 

Dat zijn de enige twee opties. En als we uitgaan van kansberekening, dan is er voor elke optie 50% kans, 

maar wij hopen dat we het iets duidelijker kunnen maken. 

 

Dit is geen onderwerp dat we kunnen “bewijzen”, totdat het zal gebeuren. We onderzoeken profetische 

zaken en het is altijd een uitdaging om die te interpreteren. 

 

We gaan hier op in omdat we iets willen laten zien dat wellicht de meest waarschijnlijke uitleg is, als we 

de Bijbel gebruiken om zichzelf uit te leggen. 

 

De eerste keer dat de 144.000 worden genoemd is in Openbaring 7.   

 

Hier zien we de volgende elementen: 

 

 Deze 144.000 zijn verzegeld, voorafgaand aan de opstanding 

 Het zijn dienstknechten van God 

 De 12 stammen van Israël worden specifiek genoemd. 

 

Openbaring 7:1-8 

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van 

de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En 

ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En 

hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade 

toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, 

totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal 

van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen 

van de Israëlieten. 

 

Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld,  



uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld,  

uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, 

uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld,  

uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld,  

uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld, 

uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld,  

uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld,  

uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld, 

uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld,  

uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld,  

en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld. 

 

Omdat de 12 stammen van Israël worden genoemd, zijn er mensen die suggereren dat het daarom niet kan 

gaan om vreemdelingen of heidenen die tot geloof zijn gekomen. 

 

Wij zijn het daar niet mee eens, omdat wij geloven dat iedereen die tot geloof komt onderdeel wordt van 

het ene, ware volk van JHWH.   

 

We gaan dat onderwerp hier niet toelichten, maar verwijzen graag naar onze studies over dat 

onderwerp: 

 

 Wie was de groep van allerlei herkomst? 

 Ecclesia 

 De fout van de bedelingenleer 

 

Waarom de stam Dan hier niet wordt genoemd, weten we niet helemaal zeker. Er zijn theorieën die zeggen 

dat het is vanwege de schuld die Dan heeft aan ernstige afgoderij. Maar als we het land binnengaan, bij 

de wederkomst van onze Messias, dan krijgt de stam Dan wel land (Ezechiël 48:1).   

 

Onderstaande mening is niet van ons, maar van Clarence Larkin. Het is de moeite van het lezen waard. 

Hij schrijft: 

 

"Er is een opmerkelijk verschil in de namen van de Stammen die hier worden genoemd en de namen van 

de oorspronkelijke Twaalf Stammen. De namen van Dan en Efraïm ontbreken hier, en de namen van Jozef 

en Levi staan daarvoor in de plaats. Waarom is dat? De reden daarvoor is eenvoudig. In Deuteronomium 

29:18-21, lezen we dat de naam van de man, vrouw, familie of STAM die afgoderij binnenbrengt in Israël, 

zal worden "uitgewist" van onder de hemel en zal worden afgezonderd van de Stammen van Israël. Dat is 

precies waar de Stammen van Dan en Efraïm zich schuldig aan hadden gemaakt, toen ze Jerobeam 

toestemming gaven om "Gouden Kalveren " te maken die werden aanbeden, in Dan in het "Stamgebied 

van Dan" en de andere in Bethel in het "Stamgebied van Efraïm". (1 Koningen 12:25-30). Daarom zijn de 

Stammen van Dan en Efraïm weggelaten uit de lijst in dit hoofdstuk, en de namen van Jozef en Levi ervoor 

in de plaats gezet. Maar omdat de Stammen Dan en Efraïm wel in de lijst staan van de Twaalf Stammen 

die het Heilige Land zullen bezitten tijdens het Duizendjarig Rijk (Ezechiël 48:1-7,23-29) is het duidelijk 

dat de VERZEGELING van de Stammen in dit hoofdstuk meer om HEMELSE BEWARING gaat, dan 

dat een aardse erfenis ze wordt onthouden, en deze visie wordt bevestigd door het feit dat ze later worden 

gezien bij het Lam op de Hemelse Berg Sion. Opb. 14:1-5. Dat hun namen ontbreken in deze lijst van 

"VERZEGELDEN" laat zien dat de Stammen van Dan en Efraïm door de Grote Verdrukking moeten 

gaan, zonder dat ze beschermd zijn door verzegeling."  Het Boek Openbaring; Clarence Larkin; Copyright © 1919, 

Erwin W. Moyer Company; pagina 66 
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De volgende keer dat er wordt gesproken over de 144.000 in Openbaring is in hoofdstuk 14. 

 

Hier zien we de volgende elementen: 

 

 Ze hebben de naam van de Vader en Zoon op hun voorhoofd geschreven. 

 Ze zijn bij de Messias op de Berg Sion. 

 Deze 144.000 zingen een nieuw lied dat alleen zij konden leren. 

 Ze zijn verlost van de aarde. 

 Ze zijn smetteloos, maagden die niet zijn bevlekt door vrouwen. 

 Ze volgen onze Messias Jesjoea 

 

Openbaring 14:1-5 

En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend 

mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit 

de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde 

het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, 

vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 

honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen 

bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. 

Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen 

leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. 

  

Ze hebben de naam van de Vader en Zoon geschreven op hun voorhoofd: 

 

Een naam, sjem in Hebreeuws, is een weergave van karakter en autoriteit. Het voorhoofd staat symbool 

voor het verstand.   

 

Als we Zijn autoriteit in ons verstand en op ons hart schrijven, bepaalt dat wat we denken en verlangen. 

 

Als we Zijn autoriteit op onze hand schrijven, staat dat symbool voor wat we doen. 

 

Dat is de kern van het Hebreeuwse concept “horen en doen” dat we kennen als “Sjema,” de kern van 

Deuteronomium 6:4-8 

 

We gaan dieper in op deze Hebreeuwse beeldspraak in onze studie “Welkom in het volledige Woord.” 

 

Het is interessant dat juist de frontale kwab van onze hersens het gebied is wat verantwoordelijk is voor 

remmingen, onderscheid tussen goed en kwaad, en overzicht over de gevolgen in een 

besluitvormingsproces. En als voetnoot, als iemand alcohol drinkt dan wordt juist de frontale kwab als 

een van de eerste delen daar onmiddellijk door beïnvloed, waardoor iemand slechte beslissingen zal maken 

en zijn remmingen kwijtraakt. 

 

Dit betekent dus dat de autoriteit van het Woord van God, dat van de Vader kwam, en werd voorgeleefd 

en onderwezen door onze Messias, de autoriteit wordt over ons verstand. Het wordt ons verlangen, bepaalt 

ons denken en wat we doen. 

 

 

http://119ministries.com/welcome


 

Romeinen 7:25-26 

Ik dank God, door Jezus Christus (Messias Jesjoea), onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het 

verstand de Wet van God … 

 

Dit is een profetie over het Nieuwe Verbond: 

 

Hebreeën 8:10 

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik 

zal Mijn wetten (Torah) in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

 

Dit is een Nieuw Verbond, van dezelfde Wet, of Torah, wat wordt bevestigd door Jeremia: 

 

Jeremia 31:33 

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt 

(JHWH) de HEERE: Ik zal Mijn Wet (Torah in Hebreeuws) in hun binnenste geven en zal die 

in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.  

 

Dus, dit is het Nieuwe Verbond, met dezelfde Wet, of Torah, die op ons hart en in ons verstand wordt 

geschreven. 

 

Ze zijn smetteloos, maagden en niet bevlekt door vrouwen: 

 

De 144.000 worden "maagden" genoemd (Openbaring 14:4).  

 

Er zijn mensen die dit letterlijk uitleggen in de zin dat ze geen seksuele gemeenschap hebben gehad.  

 

Maar als we 2 Corinthiërs 11:2 er conceptueel op toepassen dan volgt een uitleg die logischer is. 

 

De Corinthiërs kwamen uit een seksueel actieve en perverse cultuur die zijn gelijke niet kent in de 

geschiedenis, maar Paulus zegt dat het zijn voornemen was om hen als “een reine maagd aan Christus” 

voor te stellen. 

 

2 Corinthiërs 11:2 

Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één 

Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.  

 

Het gaat er bij onze Schepper niet om dat we letterlijk maagd zijn als we bij Hem komen. Het gaat Hem 

om onze geestelijke status. 

 

Efeziërs 5:25-26 gaat over kerkmensen, die besmeurd waren door zonde, maar die smetteloos worden, 

zonder vlek of rimpel, heilig en zonder gebrek.  

 

Efeziërs 5:25-26 

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor 

haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad 

door het Woord, 
 



Dat komt overeen met wat Ezechiël 16:9 zegt over Israël: 

 

Ezechiël 16:9 

Daarop waste Ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie.  

 

De 144.000 zijn gewassen door het water van het Woord en worden voorgesteld als reine bruid aan de 

bruidegom. 

 

"Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden" kan niet betekenen dat de 144.000 

alleen maar mannen zijn.  

 

In de Bijbel worden verkeerde wegen en doctrines vaak "vrouwen" genoemd. Dit is beeldspraak voor het 

feit dat de 144.000 niet geestelijk zijn besmeurd door valse doctrine. 

 

We zien dit concept al eerder in Openbaring: 

 

Openbaring 2:22 

Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich 

niet bekeren van hun werken.  

 

Zijn de 144.000 letterlijk of symbolisch? 

 

Dit brengt ons bij de volgende belangrijke kwestie. Het aantal, 144.000, wordt ALLEEN in Openbaring 

genoemd. We zien dat getal niet terug in de TENACH (Oude Testament), dus de manier waarop we het 

getal moeten uitleggen is blijkbaar ergens in Openbaring te vinden. 

 

Het Nieuwe Jeruzalem maakt misschien duidelijk wat de betekenis van de 144.000 is. 

 

Nadat de Hemel en Aarde voorbij zijn gegaan en nieuw zijn gemaakt, daalt het Nieuwe Jeruzalem neer. 

 

Van het Nieuwe Jeruzalem wordt gezegd dat het de bruid is. 

 

Openbaring 21:1-4 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 

gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God 

zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 

rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

  

Openbaring 21:22-27 

Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de 

stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God 

verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, 

en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag 

nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van 

de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt 

met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. 



 

Het is interessant dat er geen zon of maan meer zal zijn. Een van de belangrijkste functies van de zon en 

de maan is het bepalen van de kalender van onze Schepper. Omdat het licht altijd zal schijnen vanuit het 

Nieuwe Jeruzalem, reflecteert dit een eeuwige, ononderbroken dag. 

 

Ons rouw en ons verdriet zullen ook worden weggenomen. Dat komt overeen met Jesaja 60. 

 

Jesaja 60:19-20 

De zon zal voor u niet meer zijn  

tot een licht overdag 

en als een schijnsel zal u de maan  

niet verlichten, 

maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht 

en uw God tot uw sieraad. 

Uw zon zal niet meer ondergaan 

en uw maan zal zijn licht niet intrekken, 

want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn 

en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 

 

Met die kennis willen we ons nu richten op het feit dat het Nieuwe Jeruzalem de "bruid" wordt genoemd. 

 

Welnu, is JHWH getrouwd met een gebouw? 

 

Nee. Natuurlijk niet … 

 

Het gebouw is de "trouwjurk " van de "bruid" (wij zijn die bruid). 

 

Het gebouw op zich is een structuur waar wij in zitten, die metaforisch wordt beschreven als trouwjurk, 

zodat van heel Zijn volk kan worden gezegd dat ze bekleed zijn met het Nieuwe Jeruzalem dat uit de 

hemel neerdaalt, waardoor het Nieuwe Jeruzalem “bruid” wordt genoemd. 

 

Het Nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten, en elke poort draagt de naam van een stam van Israël. 

 

Je kunt het Nieuwe Jeruzalem binnengaan als je tot een van de 12 stammen behoort. Als je dat niet begrijpt, 

dan raden we je nogmaals aan om onze studie “Wie was de groep van allerlei herkomst” te bekijken. 

 

We zien dat als de 144.000 specifiek worden genoemd in Openbaring 7 er wordt verwezen naar de 12 

stammen van Israël, met 12.000 uit elke stam. 

 

12 stammen van Israël x 12 duizend is 144.000 

 

Waar in de Bijbel zien we dat nog meer? ...als we de Bijbel gebruiken om de Bijbel uit te leggen? 

 

Het Nieuwe Jeruzalem bevat 12 poorten met de namen van de stammen van Israël, en 12 fundamenten 

met de namen van de 12 apostelen die onderwezen en in praktijk brachten wat onze Messias onderwees 

en in praktijk bracht (Het Woord)... vanaf het moment dat het Nieuwe Verbond actueel werd onder de 

gelovigen. 
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Openbaring 21:9-14 

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam 

naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten 

zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het 

heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, 

en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had 

een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen 

op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 

drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. En de muur 

van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het 

Lam. 

 

Deze numerieke symboliek die wordt geopenbaard in het ontwerp en de beschrijving van het Nieuwe 

Jeruzalem is een weergave van Israël en het Woord van God als 12 x 12 = 144 

 

Daarbij ontbreekt echter de 1000 component. 

 

144.000/ 144 = 1.000 

 

Dus, waar staat de 1.000 symbool voor? 

 

1.000 wordt vaak numeriek en symbolisch in de Bijbel gebruikt om Zijn verbond met ons weer te geven... 

 

Deuteronomium 7:9 

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond 

en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 

tot in duizend generaties. 

 

1 Kronieken 16:15 

Denk aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend 

generaties… 

 

Psalm 105:8 

Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend 

generaties… 

 

Om dit te vereenvoudigen kunnen we de volgende punten opnoemen. 

 

 De 144.000 bestaan uit 12 x 12.000 van Israël. 

 Dat brengt ons bij de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem dat 12 is van Israël als poorten x 12 

apostelen als fundament. Dat is gelijk aan 12 x 12 en dat is 144. 

 Dit is een symbolische weergave van Israël en het fundament van het Woord van God als degenen 

die het recht hebben om er binnen te gaan. Dat is de essentie van het Nieuwe Verbond. 

 Het Nieuwe Verbond is in de Bijbel numeriek verbonden met 1.000. 

 144 (Nieuw Jeruzalem) x 1,000 (Nieuw Verbond) is gelijk aan 144.000 

 Dus in het eind zullen de mensen die in het Nieuwe Verbond zijn worden vertegenwoordigd door 

de 144.000 en het recht hebben om het Nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. 

 



Ook al zijn sommige beloften van het Nieuwe Verbond op dit moment al van kracht, en zullen er nog 

meer in werking treden bij de terugkomst van onze Messias, ALLE beloften van het Nieuwe Verbond 

zullen ten volle worden vervuld en uitgevoerd ten tijde van het Nieuwe Jeruzalem. 

 

Dus, de 144.000 is waarschijnlijk een symbolische weergave van de volledige vervulling van het Nieuwe 

Verbond met alle gelovigen, als alles nieuw zal worden gemaakt. 

 

Dat betekent dat het niet letterlijk om 144.000 gaat, maar dat het een weergave is van alle gelovigen. 

 

In deze uitleg wordt de Bijbel gebruikt om de Bijbel uit te leggen.   

 

De mensen die de 144.000 letterlijk nemen lopen tegen het volgende probleem aan. 

 

Bij een letterlijke 144.000 wordt er vaak gebruik gemaakt van een niet onderbouwde speculatie om tot 

bepaalde veronderstellingen van het doel van een letterlijke 144.000 te komen. 

 

Dus voor zover wij kunnen zien zijn er twee opties. 

 

1) Een letterlijke 144.000 waarvan het doel niet duidelijk is, behalve dat dat we weten dat ze 

verzegeld zijn, verlost en opgestaan (Openbaring 7 en Openbaring 14). Dat is eigenlijk niets anders 

dat wat we al weten over de gelovigen, dus een letterlijke toepassing heeft geen toegevoegde 

betekenis of waarde en is eigenlijk verwarrend. 

 

2) Of, de 144.000 is een symbolische weergave van iedereen die is verlost en opgestaan door de 

verbondsbeloften van JHWH en kan worden uitgelegd en onderscheiden op basis van wat later, in 

Openbaring 21, wordt getoond. 

 

Let in het bijzonder op de volgorde van de twaalf stammen in Openbaring 7. Dit is de enige plaats in de 

Bijbel waarin de lijst in deze volgorde wordt genoemd.  

 

Hebreeërs gaven hun kind vaak een naam op basis van een woord dat een zin of betekenis van de gegeven 

naam weergaf.  

 

Als Lea bijvoorbeeld bevalt van Juda zegt ze “Ik zal de Heer prijzen.”  

 

Als Ruben wordt geboren zegt ze “Hij heeft mijn verdrukking gezien”.  

 

Normaliter wordt de eerstgeborene als eerste genoemd, maar in de lijst van Openbaring 7 wordt Juda als 

eerste genoemd, niet Ruben.  

 

Dan en Efraïm worden helemaal weggelaten, waarschijnlijk vanwege hun ongeloof en afgoderij 

(Deuteronomium 29:18-21; Hosea 5:9, 11) dus hier staat een heel interessante volgorde.  

 

Hieronder de lijst en volgorde waarin ze in Openbaring worden genoemd: 

 

1. Juda 

2. Ruben 

3. Gad  

4. Aser 



5. Naftali 

6. Manasse 

7. Simeon 

8. Levi 

9. Issachar 

10. Zebulon 

11. Jozef 

 

en 

 

12. Benjamin 

 

Als we de stammen bekijken in de gegeven volgorde en uitzoeken wat de betekenis of de reden van de 

gegeven namen is, dan komt daar iets heel interessants uit die volgorde voort.  

 

Hieronder alle verzen met de namen erbij: 

 

Juda —  

Genesis 29:35  

Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: DITMAAL ZAL IK JHWH LOVEN. Daarom 

gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren.  

 

Ruben —  

Genesis 29:32  

Lea werd zwanger en baarde een zoon. Zij gaf hem de naam Ruben. Want, zei zij, JHWH HEEFT 

MIJN VERDRUKKING GEZIEN. Voorzeker, nu zal mijn man mij liefhebben.  

 

Gad —  

Genesis 30:11  

Toen zei Lea: Het GELUK is gekomen! En zij gaf hem de naam Gad.  

 

Aser —  

Genesis 30:13 

Toen zei Lea: WAT BEN IK GELUKKIG! Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En zij 

gaf hem de naam Aser.  

 

Naftali —  

Genesis 30:8  

Toen zei Rachel: IK HEB EEN ZWARE STRIJD met mijn zuster GEVOERD, EN IK HEB ook 

GEWONNEN. Daarom gaf zij hem de naam Naftali  

 

Manasse —  

Genesis 41:51  

Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, GOD HEEFT MIJ AL MIJN MOEITE 

en heel mijn familie DOEN VERGETEN.  

 

  



Simeon —  

Genesis 29:33  

En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: VOORWAAR, DE HERE HEEFT 

GEHOORD, DAT IK NIET BEMIND BEN, EN HEEFT MIJ OOK DEZE ZOON 

GESCHONKEN; en zij gaf hem de naam Simeon  

 

Levi —  

Genesis 29:34  

“Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Nu, DITMAAL, ZAL MIJN MAN ZICH 

AAN MIJ HECHTEN; ik heb hem immers drie zonen gebaard. Daarom gaf men hem de naam 

Levi. 

 

Issachar —  

Genesis 30:18  

Toen zei Lea: GOD HEEFT MIJ BELOOND, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. 

En zij gaf hem de naam Issaschar.  

 

Zebulon —  

Genesis 30:20  

Lea zei toen: GOD HEEFT MIJ, JA MIJ, EEN MOOI GESCHENK GEGEVEN; DITMAAL ZAL 

MIJN MAN BIJ MÍJ KOMEN WONEN, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de 

naam Zebulon.   

 

Jozef —  

Genesis 30:24 (NBG) 

En zij gaf hem de naam Jozef, zeggende: Moge de Here mij er nog een andere zoon BIJVOEGEN.  

 

Benjamin —  

Genesis 35:17-18  

En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: 

Wees niet bevreesd, want ook DEZE KEER HEBT U EEN ZOON! En het gebeurde, toen haar 

ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter 

de naam Benjamin. 

 

Als we al deze namen plaatsen in de volgorde die wordt genoemd in Openbaring, dan zien we het 

volgende: 

 

“Ditmaal zal ik JHWH loven, JHWH heeft mijn verdrukking gezien, wat een geluk! Wat ben ik gelukkig. 

Ik heb een zware strijd gevoerd en ik heb gewonnen, want God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, 

JHWH heeft gehoord dat ik niet bemind ben en heeft mij ook deze zoon geschonken, ditmaal zal mijn 

man zich aan mij hechten, God heeft mij beloond; mijn man zal bij mij komen wonen, JHWH zal 

bijvoegen, deze keer hebt u een zoon.” 

 

De naam Benjamin betekent letterlijk “zoon van Mijn rechterhand” dus de laatste zin zou je ook kunnen 

lezen als “JHWH zal de Zoon van [Zijn] rechterhand bijvoegen.” 

 

Laat dit even bezinken. De manier waarop de 12 stammen worden opgesomd in Openbaring 7 beschrijft 

de Bruid van Christus en het volledige verhaal van onze Messias Jesjoea die trouwt met Zijn bruid nadat 

Hij haar heeft verlost van haar verdrukking.  



Dit is de vervulling van de profetie over Israël uit Hosea 2: 

 

Hosea 2:13,15,19, (NBV) 

“Daarom zie, Ik zal haar (Israël) lokken … ‘En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord 

des Heren, dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn heer… [en] Ik zal u Mij tot bruid 

werven door trouw.’ 

 

Dit is een van de redenen waarom wij geloven dat het gelovige Israël de Bruid van Christus is.  

 

Dat is ze altijd geweest. 

 

Dat wordt ook bevestigd op een andere plaats. 

 

Openbaring 21:9-12 

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam 

naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten 

zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, 

het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van 

God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij 

had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er 

namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. 

  

Het laatste wat we willen noemen is een specifiek vers uit Openbaring 14.   

 

Openbaring 14:4-5 

Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen 

leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. 

  

Het is belangrijk dat er hier wordt gesproken over eerstelingen. Als je weleens hebt gehoord van de Grote 

Exodus, waar de gebeurtenissen uit Exodus opnieuw zullen plaatsvinden als onderdeel van de Grote 

Verdrukking, zou het zo kunnen zijn dat de 144.000 geroepen worden naar de wildernis tijdens het Feest 

van Ongezuurde Broden waar de Dag van de Eerstelingen onderdeel van uitmaakt. 

 

Een alternatieve uitleg zou kunnen zijn dat we gewoon eerstelingen worden genoemd omdat onze Messias 

ook de eersteling was en we ons bij Hem voegen. 

 

Een aantal verzen die je zou kunnen bestuderen om aan te geven dat we allen de eerstelingen zijn 
kun je vinden in 1 Corinthiërs 15:23 en Jacobus 1:18. 

 

Daarin staat aanvullend bewijs dat de 144.000 eerstelingen veel meer zijn dan letterlijk 144.000 mensen.   

 

Ongeacht hoe je de 144.000 wilt uitleggen, wij bidden dat je door deze studie enig inzicht hebt ontvangen 

dat je zal helpen om dingen uit te zoeken. 

 

We hopen dat je deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.   

 

Sjalom 

 

 



Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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