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‘‘‘DDDeee   GGGrrrooottteee   VVViiisssvvvaaannngggsssttt’’’   

 

EINDTIJD ALS TIJD VAN UITSTORTING VAN DE GEEST 
BEKERING DOOR GETUIGENIS EN GEBED 

De vertelling: Kort na de opstanding kwam Jezus bij zijn leerlingen aan het Meer van 
Tiberias, waar sommigen aan het vissen waren. De hele nacht hadden ze niets gevangen. 
In de vroege ochtend stond Jezus op de oever, al herkenden ze Hem niet. Hij riep: ‘Heb-
ben jullie soms iets te eten?’ ‘Neen’, antwoordden ze. ‘Gooi het net aan stuurboord uit’, 
riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet 
omhoog kregen. Johannes riep tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra hij dat hoorde, 
schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. De an-
deren kwamen met de boot en sleepten het volle net achter zich aan. Aan land gekomen 
zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: ‘Breng ook van de vis die jullie 
gevangen hebben.’ Het net zat vol grote vissen, welgeteld 153, en toch scheurde het niet. 
Jezus zei: ‘Kom, eet iets.’ Niemand durfde vragen wie Hij was; ze begrepen dat Hij de 
Heer was. Jezus nam het brood en gaf ervan, en ook van de vis. Dit was al de derde keer 
sinds zijn opstanding uit de dood dat Jezus aan de leerlingen verscheen. (cf. Joh. 21) 
 

1 – De verkondiging aan de Joden primeert 
Hier is weer zo’n typisch voorbeeld van een relaas dat tevens als parabel fungeert. 
Neem het Grieks voor vis. Dat is ichthus (ἰχθύς), waarvan de pictura (afbeelding) 
moest aangeven: hier wonen Christenen. Het is ook een acroniem, waarvan elke letter 
de eerste letter van een woord is: Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ (Jezus Christus 
Gods Zoon Redder). De Joodse traditie kent de vis als symbool voor de menselijke 
ziel. Zo luidt een bekend gezegde dat de zielen van het volk van Israël als vissen 
zwemmen in de wateren van de Torah (eerste 5 bijbelboeken). (1) Dat de grote vis-
vangst uit het Johannesevangelie verband houdt met de verkondiging van het Evan-
gelie en de redding van zielen heeft dus oude papieren.  
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Op het eerste gezicht lijkt de uitleg van de grote visvangst eenvoudig. Jezus’ volgeling-
en moesten vissers van mensen worden, zij het dat ze dat toen als een puur Joodse aan-
gelegenheid zagen. Er was maar één plaats waar offeranden gebracht mochten worden 
en dat was de Tempel van Jeruzalem. Dit gegeven sterkte hen in de overtuiging dat het 
heil uitsluitend voor de Israëlieten was bestemd. (2) Ook waren ze de instructie niet 
vergeten, toen ze tijdens Jezus publieke optreden gingen prediken, om toch vooral niet 
naar de heidenen te gaan maar uitsluitend naar “de verloren schapen van het huis van 
Israël”. (Mt. 10:5-6) Pas enige tijd later, na het sensationele visioen van de apostel 
Petrus, drong langzaam het besef door dat het Evangelie eveneens voor de ‘onreinen’ 
was bedoeld. (Hand. 11) Tenslotte zou blijken dat het volle heil voor de volkeren was, 
getuige Efeziërs 1:4-14, waartoe dezen (de gojim) van voor de grondlegging van de 
wereld waren voorbestemd. Door Christus Jezus konden ze als kinderen worden aange-
nomen en in die zin mede-erfgenaam zijn naar het welbehagen van Gods wil. (3) Kin-
deren waren de gojim altijd al geweest, maar het waren bastaards en geen kinderen die 
deel hadden aan Gods erfdeel met een plaats en functie in Christus’ koninkrijk dat ook 
het koninkrijk van God is, het achtste-dag-koninkrijk of Duizendjarig Vrederijk. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2 – Een nieuw evangelisch elan 
Ondanks het visioen van Petrus lag het accent nog altijd op de verkondiging aan de 
Joden, hetzij thuis of in de verstrooiing. In feite gaat het boek Handelingen over de 
roeping van het Joodse volk en hun afwijzing van deze roeping. Zo bezien is Hande-
lingen een door en door Joods boek. Pas veel later, ten tijde van het schrijven van de 
Romeinenbrief, omstreeks het jaar 59, vindt de omslag plaats en is het Evangelie voor-
eerst een boodschap voor de heidenen geworden, passend bij wat de apostel Paulus in 
zijn brief aan de Efeziërs zegt, de eerste van zijn late brieven. Het is in die late brieven 
dat de plaats van de gemeente uit de heidenen in een groter licht wordt gesteld. Die 
werden geschreven nadat de takken van het Jodendom door God (tijdelijk) waren weg-
gebroken. (Rom. 11) Efeziërs 3:5-6 leest: “Het is onder vorige generaties niet aan de 
mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard (…) dat de heidenen door Chris-
tus Jezus óók in de erfenis delen en deel uitmaken van hetzelfde lichaam.” (5) Dit zou 
aangroeien tot de grote schare ‘die niemand tellen kon’ uit alle landen en volken, van 
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elke stam en taal. (Op. 9:7) De vis die reeds op het vuur lag – het vuur van de Heilige 
Geest, verzinnebeeldt die schare, wat iets anders is dan de grote visvangst, want die 
kon wél worden geteld. Tevens wordt gezegd “dat ze de hele nacht niets hadden ge-
vangen’. Dat is hier niet van toepassing. De nacht waarin niets werd gevangen wijst 
niet op de prediking aan het Jodendom voorafgaand aan Paulus’ gevangenneming door 
de Romeinse landvoogd. Dat deze prediking zijn vruchten afwierp blijkt uit het verslag 
dat Paulus in Jeruzalem gaf, vlak voor zijn gevangenneming, waarin “hij tot in details 
beschreef wat God door zijn verkondigingswerk (in het gebied van) de heidenen tot 
stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden: ‘Je hebt 
kunnen zien, broeder, hoe geweldig groot het aantal Joden is die het geloof hebben 
aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet.’” (Hand. 21:19-20)  (6) Hier-
uit blijkt dat de betekenis van de parabel niet evident is. De nacht waarin niets gevan-
gen werd wijst op de vruchteloze prediking aan het Jodendom vanaf Paulus’ gevangen-
neming tot aan de poorten van het Vrederijk wanneer alle volken, het Jodendom 
incluis, Hem zullen herkennen dien zij doorstoken hebben. (Op. 1:7) Ik meen dat de 
grote visvangst op de korte periode slaat voorafgaande aan het Vrederijk, indachtig het 
Onze-Vader-gebed waarin, overeenkomstig Matteüs 26:29, het ‘Uw Koninkrijk kome’, 
het aardse koninkrijk, nog op zijn vervulling wacht maar wel heel dichtbij. (7) 

Echter, vlak voordat Gods rijk aanvangt zal er eerst een verdrukking komen, eentje zo-
als de wereld nog nooit heeft gekend en ook nooit meer zal kennen. (Mt. 24:21) Maar 
het is niet alleen verdrukking. Het is ook de tijd van een nieuw evangelisch elan. (8) 
Zoals de zaken er nu voor staan zouden maar bitter weinig mensen tot het Vrederijk 
worden toegelaten. Zou er geen behoud zijn voor de massa van het Jodendom voor wie 
God zulke heerlijke beloften heeft weggelegd? Daarom, na de vergeefse prediking aan 
het Joodse volk “in de (lange) nacht waarin niets gevangen werd”, zal “in de vroege 
ochtend” van het Vrederijk, bij het ochtendgloren, de tijd aanbreken van ‘de nieuwe 
evangelisatie’, die naar ik meen niet zal worden aangestuurd door een of andere kerke-
lijke instantie, maar rechtstreeks door de Heilige Geest. Trouwens, zonder de verlich-
ting van de Heilige Geest kan niemand van zonde, gerechtigheid, en oordeel overtuigd 
worden. (Joh. 16:8) Het oordeel in de zin van vernietiging treft vooral Satan en de 
mensen die hij met valse beloften heeft weten te paaien. God voert geen oorlog tegen 
de mens maar tegen Satan. 
 
Van ‘gooi het eens over een andere boeg’ kon weinig worden verwacht. Logischerwijs 
moet het net aan de oeverkant worden uitgegooid; ze waren een honderd meter van de 
kust verwijderd. In het relatief ondiepe is makkelijker vangen. Rechts moet de diepe 
kant zijn geweest. Het gunstige visuur was trouwens verstreken. En toch, onmiddellijk 
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stroomt het net vol. Met 153 vissen was het een goede maar geen uitzonderlijke vangst, 
die normaal tusen de dertig en veertig kilo’s zal hebben gewogen, maar het waren kan-
jers met een gemiddeld gewicht van misschien meer dan 3 kilo (totaal 500 kg), en des-
ondanks scheurde het net niet. Er is in het verslag sprake van een grote hoeveelheid vis 
waarmee natuurlijk een groot gewicht aan vis wordt bedoeld. Het was zo zwaar dat het 
net onmogelijk aan boord kon worden gehesen. 

Om onbegrijpelijke reden waren de grote vissen uit de diepte naar de kant gevlucht. 
Laat ons naar de betekenis daarvan kijken. In het allereerste begin was de evangelisatie 
van Jezus. Jezus zelf is de eerste en grootste verkondiger van het Evangelie geweest. 
Dat was tot aan de week van zijn Kruisiging zijn grootste opdracht volgens het woord 
van de profeet Jesaja: “De Heere rust op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft 
Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen.” (Luk. 4:18) Daarna volgde 
tweeduizend jaar lang evangelisatie door zijn volgelingen, Christenen genaamd. Ten-
slotte komt in de eindtijd ‘de derde’ en meest succesvolle campagne op gang waarin 
geheel Israël samen met de heidenvolken in Christus Jezus redding zullen vinden. 
Want staat er: “Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen.” Zegt 
Paulus niet: “Een deel van Israël is halsstarrig tot aan het moment dat de menigte van 
de heidenen is toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered.” (Rom. 11:25-26) Deze 
halsstarrigheid past ook bij de opmerking dat de vissende discipelen Jezus niet herken-
den in de vorm zoals Hij naar hun toekwam. In de vorm, zoals de Christelijke kerken 
Hem getekend hebben, herkennen de Joden hun Messias niet. 

Nadat ik dit stuk had gepubliceerd wees een lezer mij op het volgende, wat mij niet 
was opgevallen: 

«« Er is nog iets heel bijzonders aan de hand met de vissen die door de vissers aan 
land worden getrokken. Toen de vissen zich nog in de zee bevonden worden ze 
omschreven met ‘ichthus’, het woord dat normaal voor vis wordt gebruikt. Echter 
de pas gevangen vis die ze aan de Meester moeten geven, die op het strand zit, 
wordt met een heel ander woord aangeduid, namelijk ‘opsarion’. Hij zegt: “Haalt 
wat van de ‘opsarion’ die jullie zojuist gevangen hebt.” In vissersjargon betekent 
dat ‘gerookte vis’! Gerookte vis uit het water?! »» (9) 

 
In Zacharia 3:1-4 wordt de hogepriester Jozua, nadat hij door Satan was aangeklaagd, 
vergeleken met een uit het vuur gered stuk brandhout. Immers, God toont hem barm-
hartigheid. Ondanks door zware zonde bevlekt, wordt hij door God verheven. David 
zegt in psalm 119:83 dat hij zich als een leren zak (no-ad) voelt in de rook, zwart en 
roetachtig, door de hitte geheel verschrompeld, een treffend beeld voor wanhoop door 
eigen schuld. Psalm 119 – zoals aangehaald door Charles Spurgion – wordt door Jo-
hannes Palanterius het alfabet van de goddelijke Liefde genoemd, het paradijs van alle 
leerstellingen, de voorraadschuur van de Heilige Geest, de school der waarheid, als-
mede de diepe verborgenheid van de Schrift waarin de gehele morele tucht van alle 
deugden schittert met heldere glans. Er is dus hoop! Het Hebreeuws voor brandhout 
wijst op ‘ad’. Ad is damp maar damp met een verwoestende werking, dus eigenlijk een 
walm. Het behoeft geen betoog dat dit niet moet worden opgevat als een weersgesteld-
heid. Walm van de verwoester houdt verband met vuur zoals in Handelingen 2:17-19 
waar het Griekse atmis wordt gebruikt: “Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt 
God, (…) dat Ik wonderen zal verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed en vuur en ‘walmende rook’.” Atmis komt in het Nieuwe Testament 
nog eenmaal voor en wel in Jakobus 4:14: “Wat is het leven van een mens? Een walm 
die even verschijnt en dan weer verdwijnt.” Inderdaad, weinig complimenteus en daar-
om wordt de vertaling meestal afgezwakt met een term zoals nevel. Onterecht. Kijk 
maar naar Jesaja 65:3-5: “Een volk dat Mij tergt (…) dat bij de graven zit (…) zij zijn 
een rook in Mijn neus.” Vuur hangt in de riten samen met demonische aanwezigheid. 
De Joden maken hun voedsel heilzaam (kosher) volgens het Bijbels voorschrift dat van 
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kookgerei spreekt dat het vuur kan weerstaan naar het principe dat hitte iedere vorm 
van demonisme verdrijft. Het voorgaande geeft aan dat de grootste vissen die werden 
gevangen ook de allergrootste zondaars waren. Dit past bij de boodschap van J.N.S.R.: 

«« Die grote vissen, de meesten menseneters, vrezen het komend oordeel. Ze 
ontwaren van verre de doordringende blik van de grote Meester en durven daarom 
niet naderbij te komen. 
 De Meester maakt aanstalten om zijn arm naar boven te brengen om de 
trompet aan zijn lippen te brengen die nog altijd de Vader bidden om ze te 
vergeven. En voordat het geluid door de lucht schalt verschijnen de hoofden van 
de grote vissen tussen de laatste golven. Dan komt de allerlaatste golf en voert 
de laatkomers met zich mee, al dezen die de goede en gevoelige personen niet op 
deze kust hadden kunnen bereiken – God uitgezonderd die onvermoeid wacht, Hij, 
de Barmhartige Heer die zelfs op zijn KRUIS de dieven vergeeft, de Goede alsook 
de Kwade! »» (zie ook Appendix 2) 

 
3 – Dat God hun harten moge openbreken 
Het boek Openbaring 14:6-7 : 

«« Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig 
Evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: “Heb ontzag voor God en geef Hem 
eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel velt. Aanbid Hem die hemel en 
aarde, de zee en de waterbronnen heeft geschapen (en bij machte is de elementen 
te bewegen).” »» 

 
Voordat de poorten van het Vrederijk openknarsen vindt de grote en vreselijke dag van 
Gods oordeel plaats. Het Griekse woord hier voor oordeel is ‘krisis’. Ja, dan verkeert 
de wereld in crisis. Niet om blij van te worden. Toch, een oordeel dient om schoon 
schip te maken (Joh. 16:11) en is vaak de enige manier om mensen tot het besef van 
hun eigen zondigheid te brengen. Toen de zoon van de weduwe van Sarepta was ge-
storven, hield ze de profeet voor: “Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden 
aan het licht te brengen?” (1 Kon. 17:18) Een inzichtsvolle opmerking. Maria Godde-
lijke Genade zegt in haar boodschap (Boek der Waarheid, 12 juni 2013):  

«« Voor de mensheid is de tijd bijna daar om getuige te zijn van de Waarheid. Er 
zijn er niet velen, waaronder degenen die hun trouw aan Mij belijden, die op mijn 
Oproep reageren – tot aan het moment dat mijn Vader veel straffen neerzendt. Ze 
zijn zo blind voor de Waarheid van het Eeuwig Leven en ze zijn zo immuun voor 
het horen van Gods Woord, dat de kastijding die op jullie wordt neergelaten de 
enige manier is om jullie tot luisteren te brengen. Als de eerste van een menigte 
oordelen op jullie neervallen, zullen velen zeggen dat het natuurlijke catastrofen 
zijn, maar als ze zo snel op jullie neerregenen dat je geen plaats hebt om naartoe 
te hollen, pas dan zullen jullie weten dat het Gods Hand is die jullie treft. »» 

 
De mens bedriegt een ander, maar vooreerst zichzelf. De grootste leugen van de mens 
is dat ze zich zonder zonde waant. Helaas, zonder zondebesef kan nooit bekering en 
redding plaatsvinden en troost worden gezocht bij onze Heer en Heiland. Je kunt zeg-
gen dat in Gods plan zijn oordelen constructief werken en niet destructief. Ook bij zijn 
tweede komst komt Jezus niet om te veroordelen, maar om te redden. In het Evangelie 
staat de bekende opmerking uit Jezus’ gesprek met een der voormannen van Israël: 

«« Zoveel heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om 
de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem 
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gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij 
niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. »» (Joh. 3:16-18) 

 
En daarom droeg de engel het Evangelie bij zich. Evangelie betekent ‘blijde bood-
schap’. Het lijkt paradoxaal. Hoe kan men nu blij zijn als de wereld door catastrofen 
wordt getroffen? Ja toch, het volgt een vastomlijnd plan dat ingrijpt op de menselijke 
psychologie. Oordelen stellen God in staat zijn schepping op een hoger plan te breng-
en, maar zulks geschiedt nooit zonder de mens een kans te hebben gegeven het zonder 
oordeel te stellen. Maar wie luistert? Watchman Nee, een grote Chinese prediker uit de 
twintigste eeuw (10), schreef in “De Geest van het Oordeel” (hfst. 1): “Het meest 
verbaasd zal het eigen ik zijn van elk mens, want niemand kent zichzelf echt. Het oor-
deel zal ervoor zorgen dat wij ons ware karakter leren kennen. Alles wat voor ons ver-
borgen is zal op die dag worden geopenbaard. Het oordeel is dus een grote open-
baring; het laat niet alleen zien wie God is maar ook wie wijzelf zijn.” Watchman Nee 
verwijst hier naar 1 Korintiërs 4:3-5: 

«« Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, 
en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. Ik ben mij weliswaar van geen kwaad 
bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is 
de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat 
de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister 
verborgen ligt en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God 
het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. »» 

Van Abraham wordt gezegd dat hij de grootste oudtestamentische geloofsverkondiger 
was. Ook Noach staat bekend als geloofsverkondiger. Dat hun boodschap misprezen 
werd, lag niet aan hen. Sodom zou gered zijn geweest indien er meer dan tien recht-
vaardigen aanwezig waren. Gelukkig telt de wereld er nu meer. De wereld is natuurlijk 
veel groter dan Sodom. In het verlengde hiervan moeten wij in onze tijd, net als toen, 
evangeliseren en voor de wereld pleiten en soebatten, en bidden voor onze onderdruk-
kers en de God-haters in het bijzonder. Dat God hun harten moge openbreken en vullen 
met een geste van zijn Liefde opdat zij zich bekeren. En vergeet niet voor eigen familie 
te bidden en vrienden en kennissen, waartussen ook God-loochenaars. Het wapen dat 
ons ter beschikking staat is veel machtiger dan van Noach of Abraham, zodat onze si-
tuatie fundamenteel verschilt, want wij overwinnen door het Bloed van het Lam en het 
woord van onze getuigenis – daartoe toegerust door de Heilige Geest. (Op. 12:11, Jes. 
61:1-2) Hoe anders zou het Joodse volk tot bekering komen, zou de wereld tot beke-
ring komen, als er geen geweldige uitstorting was van de Geest? We gaan een tijd tege-
moet van grote verwarring, maar ook van Gods grote daden, opdat niet een kleine rest 
maar grote kudde binnengaat. De twee getuigen van Openbaring 11:3 zijn overdrachte-
lijk gesproken de Christenheid en het Joodse volk. Niet alleen zij hebben Hem door-
stoken toen Hij, de geliefde redder en heiligmaker, aan het Kruis hing, maar ook wij 
hebben Hem doorstoken, ook wij, elkeen. Het was nota bene een Romein die Hem 
doorstak, geen Jood. (Joh. 19:34) Ook de Joden zullen in de eindtijd uitgaan om, koste 
wat kost, hun Messias te prediken, en Hem als de God-mens Jezus verkondigen!! 

Joël 3:1-3 leest: “Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn 
Geest uitgieten.” In zijn toespraak op Pinksterdag werden deze verzen door de apostel 
Petrus aangehaald, en ging hij verder: “De zon zal in duisternis verkeren en de maan in 
bloed voordat die grote en vreselijke dag van God komt. En het zal gebeuren dat al wie 
de Naam van de Heer aanroept, behouden zal worden.” De apostel sprak dit uit in de 
veronderstelling dat het Rijk Gods aan de deur klopte. (11) Het is daarom correct dit op 
de eindtijd te projecteren en te concluderen dat Gods oordeel en de uitstorting van de 
Geest samenlopen. Wie kan er nu nog aan twijfelen dat het een niet zonder het ander 
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gaat, dat het tegenwoordig anders is dan in oudtestamentische tijden, dat thans de grote 
en verschrikkelijke dag van Gods oordeel concordeert met een sterke werking van de 
Geest? …ter redding van velen. De Heer zij geprezen, de Heer zij geloofd, halleluja! 
 

IK bereid Mij een leger van evangelisten voor 
 Zie, IK ben bezig een heilig leger te bereiden. Zij zullen machtige daden voor 
Mij doen en uw hoge plaatsen teniet doen. Het is een leger van heilige mannen 
en vrouwen, jongens en meisjes. Zij zijn gezalfd om het ware Evangelie te predi-
ken, om handen op de zieken te leggen en zondaars tot bekering te roepen. 
 Dit is een leger van arbeiders, huisvrouwen, ongehuwde mannen en vrou-
wen, en ook schoolkinderen. Het zijn gewone mensen, want niet veel hoogge-
plaatsten hebben op Mijn oproep gereageerd. In het verleden waren ze onbegre-
pen, werden ze slecht behandeld, misbruikt en verstoten. Maar IK heb ze met 
vrijmoedigheid gezegend in heiligheid en geest. Zij zullen mijn profetie gaan ver-
vullen en mijn wil volbrengen. IK zal in hen wandelen, in hen spreken en in hen 
werken. 
 Zij zijn degenen die zich tot Mij hebben gekeerd met heel hun hart, ziel, ver-
stand en kracht. Dit leger zal velen doen ontwaken, velen tot gerechtigheid en 
reinheid van geest brengen. IK zal spoedig over hen bewegen om diegenen voor 
mijn leger uit te kiezen die IK wens. IK zal ze zoeken in de steden en dorpen. 
Velen zullen verbaasd staan over wie IK gekozen heb. Jullie zullen zien hoe ze 
het land beginnen door te trekken om daden te doen terwille van mijn Naam. 

“Visions of Hell” van Mary K. Baxter (hfst. Linkerbeen van de Hel) 

 

4 – Het getal 153 in zijn symbolische betekenis 
We komen nu bij de ‘telling’ van de vertelling. Het net zat vol grote vissen, welgeteld 
153. Het tetragrammaton (Jahwe) komt in Genesis 153x voor. Het Hebreeuwse ‘bene 
ha-Elohim’ heeft een getalswaarde van 153 wat ‘kinderen van God’ betekent. Het is 
opvallend dat 153 de som is van alle getallen van 1 tot en met 17 en tevens gelijk is aan 
13+53+33. Maar daarmee zijn de wiskundige eigenschappen niet uitgeput. (12) Het is 
ook 9x17. Negen staat symbool voor Gods oordeel in Christus over de zonde van de 
mens. Jezus stierf aan het Kruis in het negende uur. Mateüs 5 noemt de negen zalig-
sprekingen die daar het resultaat van zijn. Paulus noemt in Galaten 5 de negen vruchten 
van de Geest, die dankzij het Kruisoffer aan ons konden worden meegedeeld, te weten 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoe-
digheid en zelfbeheersing. 1 Korintiërs 12 noemt de negen gaven van de Geest. Het ge-
tal 17 betekent overwinning, want op de 17e dag stak het volk de Rode Zee (of Eind-
zee) door en zongen ze het overwinningslied. Jezus’ opstanding was op de 17e dag van 
de maand ‘adar’. En daarom zijn er 17 zaken die ons niet kunnen scheiden van de lief-
de van Christus, zoals opgesomd in Romeinen 8. Er zijn nog heel wat opmerkelijke 
verbanden met getalswaarde 153 in de toekenning van bepaalde woorden of termen 
(elke letter heeft een aparte getalswaarde) in zowel het Hebreeuws als Grieks. 

Een bekende uitleg is dat het getal 153 alle volkeren voorstelt, want er zouden in Jezus’ 
tijd niet meer dan 153 soorten zijn benoemd, althans volgens de kerkvader St Eusebius 
(ca. 347-420), maar dat komt niet overtuigend over, want er bestaat geen lijst van. In 
Handelingen 2:9-11 is sprake van 17 talen als opsomming van alle talen die toen over 
de bekende wereld werden gesproken. De 17e keer dat het woord wereld voorkomt in 
de eerste brief van Johannes is in 1 Johannes 5:4: “Want al wat uit God is geboren is 
overwint de wereld.” Een interessante benadering is dat het getal 153 is samengesteld 
uit 2x70 plus 13. Het getal dertien staat voor Jezus en zijn twaalf apostelen, wat op 
Matteüs 19:28 wijst: “Wanneer de tijd aanbreekt dat alles wordt vernieuwd, wanneer 
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de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij 
gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van 
Israël.” Het getal 70 slaat op het aantal volkeren in de volkerenlijst van Genesis 10, 
voortkomend uit Noachs zonen. We komen het ook tegen als God Mozes opdracht 
geeft 70 parlementsleden te benoemen om hem in zijn werk bij te staan. (Num. 11:16) 
Mozes is een voorafbeelding van Jezus. Nu is Mozes één man, maar het Hebreeuwse 
getal één (échad) heeft voluit geschreven een getalswaarde van dertien. Dus de één en 
de dertien (Jezus en de twaalf) zijn hier gelijkwaardig. Waarom dan 2x70 parlements-
leden? Omdat in de overkoepelende organisatie iedere natie door een man en een 
vrouw worden vertegenwoordigd. In hun complementariteit zijn ze naar het woord van 
Genesis 2:24 in symbolische zin één vlees en daarom staat 2x70 gelijk aan 1x70 (13), 
een gedachte die de vrouwelijke lezers wel charmant zullen vinden. 
 
Een niet-Israëliet is als lid van de 140 geen Israëliet geworden, maar krijgt deel aan 
Christus’ koning- en priesterschap, naar de woorden van de Petrusbrief: “U bent een 
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God 
zich tot eigendom maakte.” (1 Petr. 2:9) Natuurlijk, er is geen koning zonder konink-
rijk en dat koninkrijk is Israël, die een morele sturing geeft aan een soort Verenigde 
Naties waarmee alle koninkrijken op aarde verbonden zijn. Krijgt zitting in dat bestuur 
die daartoe is voorbestemd, want anders zou het een bestuur worden met een water-
hoofd. ( Zie ook: “Gij Zult een Koninkrijk Van Priesters zijn – Dominee Leenhouts” ) 
 
Er wordt in het begin van het boek Openbaring naar Jezus verwezen als heerser over de 
koningen der aarde, tot wie volgens Openbaring 15:4 “alle volkeren zullen komen om 
Hem dan te aanbidden”, en later in het negentiende hoofdstuk wordt Hij omschreven 
als “de koning der koningen en de Heer der heren”. Laten wij Hem daarom die eer 
geven, Hij die volgens de vele oudtestamentische profetieën in de eerste plaats koning 
is van Israël. Jesaja 2:2-4 kondigt aan:  

«« Eens zal de dag komen dat de berg met de Tempel van de Heer rotsvast 
zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen (landen). Alle 
volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we 
optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de 
Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal rechtspreken 
tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het 
zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. »» 

 
Dat is het doel waar de wereld naartoe ijlt en waar de mensheid voor wordt toebereid. 
Lukas 25:25-28: “Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, en op aarde zul-
len de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. (…) 
Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en 
grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want jullie 
verlossing is nabij!” 

Hubert Luns 

[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, herfst 2013 – Nr. 80] 
Zie ook de boodschap van J.N.S.R. in Appendix 2: “De Laatste Visvangst”. 
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Noten 
(1) In de King James Version wordt in Jesaja 19:10 het Hebreeuwse voor ziel (nefesh) 
met ‘vissen’ vertaald; in de oudere Nederlandse vertalingen met ‘fundamenten’. In de 
recente Nederlandse vertalingen van dit vers vind ik geen aanknopingspunten met de 
King James Version of de gebruikelijke Franse Bijbels. Nu is dat geen reden tot zorg 
omdat zulks in de meervertalingsmogelijkheid van het Hebreeuws ligt opgesloten. 
 
(2) De werkelijke reden waarom op één plaats offeranden plaatsvonden, was omdat de 
Israëlieten anders te gemakkelijk heidense praktijken zouden kunnen overnemen voor 
hun offerandes in de landen waar ze vertoefden. 

De plaats van de heidenen tegenover Israël 
(3) In hoeverre is het mogelijk om conform Romeinen 4:18 de Christenheid ‘Abra-
hams Zaad’ te noemen zonder Israël terzijde te schuiven? Volgens sommigen zou dit 
vers aantonen dat sinds Christus’ komst de biologische afstamming er niet meer toe 
doet. Romeinen 4:18 leest: “Abraham bleef hopen en geloven dat hij de vader van vele 
volken zou worden, zoals hem (door God) was beloofd: ‘Alzo zal uw zaad wezen’.” De 
brief aan de Galaten (3:26-29) lost dit dilemma op: 

«« Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen (hetzij Israëlieten of uit 
de volkerenmassa) kinderen van God. U allen hebt u met Christus omkleed die 
door de doop één met Christus bent geworden (als lid van zijn lichaam – cf. 
Rom. 12:5 e.a.). Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of 
vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, 
bent u (in Hem) zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. »» 

De positie van de kerken ten aanzien van het chiliasme 
(4) De Augsburgse Belijdenis van 1530, art. 17, evenals de tweede Zwitserse Belijdenis 
van 1566, art. 11, en ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561, art. 37, en de Hei-
delbergse Catechismus van 1563, vraag 52, willen niets weten van een realistisch dui-
zendjarig vrederijk. En wat de Rooms Katholieke kerk betreft bestaat eenzelfde beeld, 
waarbij meestal met niet onderbouwde opmerkingen wordt verwezen naar het concilie 
van Efese uit 431, die de opvatting dienaangaande van Augustinus zou hebben gestaafd. 

(5) Het boek Handelingen is ontoereikend om een samenhangend relaas op te bouwen 
over de vroegchristelijke gemeenschappen als voorloper van de latere Christelijke Kerk, 
alhoewel het niet is ontbloot van het heidens element – voor ‘heidens’ lees ‘niet-Joods’. 
De evolutie van evangelisatie aan uitsluitend het Jodendom naar evangelisatie aan uit-
sluitend het heidendom wordt op basis van Handelingen uiteengezet in mijn artikel 
“De KERK een Voortzetting van de Synagoge.Hubert_Luns” 
 
(6) Zie ook Handelingen 2:41, 5:14, 6:7, 9:31, 14:1 en 17:12. Het aantal individuen dat 
het geloof tijdens de prediking in Klein Azië had aangenomen was groot, maar het Jo-
dendom als instituut bleef zich tegen de boodschap van ‘de man van Nazareth’ verzet-
ten, wat het wegbreken verklaart van de verdorde takken, beeld van het Jodendom 
toen, zoals uiteengezet in Romeinen 11:13-24. De edele stam, beeld van het oude Israël, 
waarop die takken stonden, die bleef echter bewaard om als nieuwe entwortel te dienen 
voor het Jodendom later. 
 
(7) De opvatting dat het koninkrijk in ons woont en daar groeien moet is een waarde-
volle benadering, maar sluit een reëel koninkrijk op aarde niet uit. 
 
De Nieuwe Evangelisatie 
(8) Nu het Vrederijk in aantocht is, is het niet meer dan logisch dat de Rooms Katho-
lieke Kerk het thema van de nieuwe evangelisatie heeft opgepakt, hetwelk geïnitieerd 
werd door een synode onder paus Paulus VI. Dat leidde in 1974 tot de publicatie van 
een encycliek onder de naam “Evangelii Nuntiandi” (de verkondiging van het Evan-
gelie). Kardinaal Karol Jozef Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II (1978-2005), 
was intensief betrokken bij de opstelling van dat document. In “Redemptoris Missio” 
uit 1990 (zending van de Verlosser) presenteerde deze paus een nieuwe synthese van 
de leer van de Kerk over de evangelisatie in onze moderne tijd. Zijn oproep voor een 
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nieuwe evangelisatie is een profetische en revolutionaire uitnodiging aan alle gelovigen. 
Op de drempel van het derde millennium streefde paus Johannes Paulus naar een 
nieuwe koers en herbezinning op de prioriteiten van de Kerk. Zo verkondigde hij dat 
“het moment gekomen is om alle energie van de Kerk op de nieuwe evangelisatie te 
richten en op de zending ‘ad gentes’ (aan de volkeren). Geen gelovige in Christus, geen 
instelling van de Kerk kan aan deze opperste plicht verzaken: om Christus aan alle 
volken te verkondigen.” (Redemptoris Missio 3) 
 
In het visnet zaten wel gerookte maar geen onreine vissen 
(9) Van de drie grote vissoorten in het Meer van Tiberias (Galilea) is de zeewolf on-
rein, want deze is ongeschubd. (Lev. 11:9-12) Volgens de interpretatie van de Grote 
Visvangst bevinden zich alleen geredden in het visnet. Daar hoort volgens de lezing van 
Matteüs 13:47-50 niet de zeewolf bij:  

 «« Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet, dat in zee 
werd geworpen en vissen van allerlei soort bijeen bracht. Toen het vol was, trokken 
ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden; de 
slechte (de ongeschubden) gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de 
tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en 
hen in de vuuroven gooien. En daar zal het gejammer en tandengeknars zijn. »» 

Wie was Watchman Nee? 
(10) Watchman Nee (1903-1972) was een Chinees prediker die wegens zijn geloof 20 
jaar gevangen werd gehouden, en ook in gevangenschap stierf. Zijn theologische in-
vloed is aanzienlijk, niet alleen binnen zijn vaderland China maar ook daarbuiten en 
reikt ver voorbij zijn eigen Protestantse kring (De Vergadering van Gelovigen). In 1925 
veranderde hij zijn naam Shu-tsu in To-sheng (Watchman), omdat hij zichzelf zag als 
iemand die midden in de nacht – van de geestelijke duisternis in deze tijd – de mensen 
wakker roept om ze duidelijk te maken dat Christus’ wederkomst nabij is. 

Ons staat nog een Groot Pinksteren te wachten 
(11) De apostel Petrus ging er in de beginperiode vanuit dat het Rijk Gods op het punt 
stond door te breken, waarvan de volgende passage blijk geeft: (Hand. 1:3-9) 

«« Gedurende veertig dagen is Jezus aan de apostelen verschenen en sprak Hij 
met hen over het koninkrijk van God. (…) Heer, vroegen ze, gaat u dan binnen 
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet 
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft besloten over de tijd en 
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de 
Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen 
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen 
Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. »» 

 Ook Paulus’ brieven bevestigen dat onder de eerste Christenen de verwachting 
leefde dat Christus’ wederkomst en het oordeel over de wereld aanstaande waren. Om-
dat het oordeel op zich heeft laten wachten mogen we alle door apostel Petrus aange-
haalde verzen van Joël, tijdens het eerste Pinksteren na de kruisiging, op de eindtijd 
projecteren. Het citaat gaat in zijn geheel als volgt (Hand. 2:16-21): 

«« Hier gebeurt wat voorzegd is door de profeet Joël: En het zal gebeuren in de 
laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle mensen; uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren, de jongeren onder u zullen visioenen zien en de 
ouderen zullen dromen dromen; ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal Ik 
in die dagen mijn Geest uitgieten, en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen doen 
aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en walmende 
rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van 
de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal gebeuren dat ieder die de Naam 
van de Heer aanroept, gered zal worden. »» 

 Deze verzen hebben tot heel wat hoofdbrekens geleid en discussies, waar ik u niet 
mee zal vermoeien. Zoals vaak vinden vervullingen van profetieën in afgezwakte vorm 
plaats alsof de grote gebeurtenissen als spiegels in het verleden reflecteren. Zo zijn er 
heel wat antichristen verschenen, maar ‘de’ Antichrist komt slechts éénmaal. Zoals het 
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oordeel onder de vervolging onder de Romeinen een voorproef was van wat ons in de 
Grote Verdrukking te wachten staat, zo was de uitstorting van de Heilige Geest, waar 
Handelingen 2 over gaat, ook slechts een voorproef. In diezelfde trant zal tijdens de 
Grote Verdrukking aan het eind der tijd, waar het boek Openbaring over spreekt (7:14), 
ook sprake zijn van een ‘Groot’ en veel machtiger Pinksteren. Wat ‘de dag des Heeren’ 
betreft (de oordeelsdags), waar de profeet Joël over spreekt, is die natuurlijk een recht-
streeks gevolg van de Grote Verdrukking, want zulk een verdrukking is alleen mogelijk 
als de mensen God helemaal hebben losgelaten. De parabel van het kaf en het koren is 
hier van toepassing. 
 
Extra wiskundige eigenschappen van het getal 153 (bron Wikipedia) 
(12) Het getal 153 is ook een hexagonaal getal en een afgeknot triangulair getal, wat be-
tekent dat 1, 15 en 153 triangulaire getallen zijn. De afzonderlijke primaire factoren van 
153 zijn samen 20 en dat geldt ook voor 154 en daarom zijn deze twee een Ruth-Aaron 
paar. Omdat 13 + 53 + 33 = 153, is het een 3-narcistisch getal en ook het kleinste drie-
cijfer getal dat als de som van het kwadraat van zijn afzonderlijke cijfers kan worden 
uitgedrukt. Slechts vijf andere getallen hebben diezelfde eigenschap: 0, 1, 370, 371 en 
407. Het is ook een Friedman getal omdat 153 = 3 x 51, en een Harshad getal met basis 
10, zodat het deelbaar is door de som van zijn eigen cijfers. De Biggs-Smith grafiek is 
een symmetrische grafiek met 153 equivalente hoeken. Een andere interessante eigen-
schap van 153 is dat het de limiet is van het volgende algoritme: Neem een willekeurig 
positief primair getal dat door 3 deelbaar is. Splits dat getal in zijn fundamentele cijfers 
van het tientallig stelsel. Neem de som van de kwadraten. Ga terug naar de tweede stap. 
Een voorbeeld dat met 84 begint, evolueert als volgt: 
 

 

 
Het getal 153 is het zeventiende triangulaire getal.  

De kleuren tonen de som van elk van de 5 factoriële getallen. 

De 2x12 belletjes onderaan het hogepriesterlijk gewaad 
(13) De ornamenten onderaan het hogepriesterlijk gewaad, die er als een soort van 
‘franje’ aanhingen, bestond ondermeer uit 24 gouden belletjes, twee voor elke stam. Ze 
moesten het volk opwekken de Heer getrouw te blijven; het was als het ware de stem 
van de Heer! Iedere keer als de hogepriester naar het tabernakel ging om daar de bele-
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den zonden van het volk Israëls voor Gods aangezicht te leggen, wist het volk precies 
wanneer het grote moment was aangebroken dat hun hogepriester en middelaar hun 
beleden zonden van de afgelopen dag en of nacht naar het reukofferaltaar overbracht. 
Het werd dan eerbiedig stil in en om het Heiligdom, zelfs het vrolijk tinkelen van de 
belletjes aan het priesterlijk opperkleed, een soort kazuifel, verstomden tijdens dat 
plechtige moment als hij bij het reukofferaltaar voor het aangezicht van God knielde en 
voor zijn volk bad! Er waren per stam gerekend twee priesters aangesteld die om toer-
beurt dienst deden. Hoogstwaarschijnlijk deed per stam één priester overdag dienst, 
terwijl de andere ‘s nachts dienst deed. Zij waren het die - overdrachtelijk gezien - de 
‘stem’ van het volk vertegenwoordigden. En al die ‘stemmen’ droeg de hogepriester bij 
zich! Maar ook voor de volkeren op aarde droeg de hogepriester verantwoording: zijn 
officiële gewaad bevatte volgens Flavius Josephus 70 belletjes, maar dat moet zijn 
geweest nadat slechts twee van de twaalf stammen uit de ballingschap waren terug-
gekeerd. De overige tien bevonden zich toen ergens tussen de volken en daarom hingen 
er sindsdien 70 aan de onderkant van het gewaad, het getal van alle volkeren op aarde. 
(Ontleend aan een nog niet gepubliceerd boek: “De indeling en betekenis van de taber-
nakel m.b.t. de beloofde Verlosser”, deel 1 onder hfst. “De gewaden van de priesters”.  
 Wat die 2x12 belletjes betreft is het interessant dat we hier een tweevoud zien en 
daarom is het niet zo gek om ook een tweevoud op de 70 toe te passen, die in het 
overkoepelend orgaan van het Vrederijk zullen zitting hebben. 
 
 
 
 
 

- 
 
 



- 13 - 
3e Editie 

 
.APPENDIX 1.  

De 153 die van Jezus een Directe Zegening kregen 
  
• Met aanzienlijke wijzigingen gebaseerd op concept op het internet – versie 23 nov. 2019.  
 
 Recentelijk is een nieuwe gedachte uitgewerkt, waarbij werd vastgesteld dat onder 
de grote menigte die tijdens Jezus’ zending – vanaf Jezus’ inwoning in de Allerhei-
ligste Maagd Maria tot aan de ten hemelopneming – minstens één zegening van Hem 
hebben ontvangen, precies 153 individuen staan opgetekend! Dat komt overeen met de 
laatste visvangst van de apostelen toen welgeteld 153 vissen werden gevangen. In deze 
opsomming worden personen die voor iemand anders genezing vragen, meegeteld, zo-
als bij Jaïrus (nr 8). Als een naam lijkt te ontbreken, zal bij nadere bestudering blijken 
dat daar een goede reden voor is: de apostel Natanaël is bijvoorbeeld dezelfde als Bar-
tolomeüs. Een controversieel onderwerp is of de vrouw uit Lucas 7:37, Matheüs 26:7, 
Lucas 10:39 en Johannes 11:1 dezelfde is als die van Lucas 8:2, die daar Maria Magda-
lena heet. Ik volg een oude gevestigde traditie, die overeenstemt met de visioenen van 
verscheidene visionairs, dat hier telkens sprake is van dezelfde vrouw. Er zijn een aan-
tal gevallen in de Bijbel waar gelijksoortige genezingen in verschillende evangelieën 
waarschijnlijk verschillende personen betreft, hetgeen uit de verschillende verhaaltrant 
zou kunnen worden geconcludeerd, maar omdat zulks niet zeker is worden gelijksoor-
tige genezingen als dezelfde beschouwd.  
 Alhoewel de drie wijzen uit het Oosten, Mattias en Barsabas (Hand. 1:23), Bar-
nabas (Hand. 4:36) alsook Stefanus, samen met vele anderen ongetwijfeld een zege-
ning van Jezus persoonlijk ontvingen, wordt daar geen melding van gemaakt; in andere 
gevallen, zoals in Matheüs 8:16, blijft het aantal mensen dat daarbij betrokken was 
onvermeld en die tellen daarom niet mee. 
 Een principe van gezegend worden is altijd de aanvaarding van die bijzondere ze-
gening, en daarom wordt de man van Lucas 9:59 niet meegeteld; het is niet duidelijk of 
hij de invitatie van Jezus om Hem te volgen heeft aanvaard. Maria Valtorta vertelt dat 
hij Jezus inderdaad heeft gevolgd, maar pas nadat Jezus nog meer argumenten naar 
voren had gebracht. Dat blijkt echter niet uit het Bijbels verslag. Daarentegen wordt 
Judas wel meegeteld, want hij is Jezus gevolgd en is pas later ontrouw geworden. 
 De volgende lijst geeft alle telbare gevallen in de Bijbel weer waarin Jezus een 
directe zegening gaf: in totaal 50 gevallen met 153 individuele zegeningen. Het getal 
tussen haakjes is het aantal mensen dat bij die gelegenheid werd gezegend. Het getal 
50 houdt verband met Pinksteren, toen vijftig dagen na de opstanding de uitstorting van 
de Heilige Geest plaatsvond, wat de drijvende kracht zou worden voor het ‘grote her-
stel’, zeg maar de genezing van de mensheid. Het jubeljaar wordt als volgt omschreven 
(Lev. 25:10): “Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschel-
ding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin 
ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren.” 

01.  (2x) Elisabeth en Johannes de Doper (in de baarmoeder) – Lucas 1:41  
02.  (1x) Simeon, in de Tempel – Lucas 2:28  
03.  (1x) De lepralijder – Matheüs 8:2  
04.  (2x) Honderdman en zijn dienaar – Matheüs 8:5 
05.  (1x) De schoonmoeder van Petrus – Matheüs 8:14 
06.  (1x) Een nieuwe leerling – Matheüs 8:21 
07.  (5x) De lamme en zijn vier dragers – Matheüs 9:2, Marcus 2:3 
08.  (2x) Jaïrus en zijn overleden dochter – Matheüs 9:18 
09.  (1x) Vrouw met bloedvloeiing – Matheüs 9:21 
10.  (2x) De blinden – Matheüs 9:27 
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11.  (1x) De stomme bezetene – Matheüs 9:32 
12. (12x) Twaalf apostelen – Matheüs 10:2 
13.  (1x) Man met verschrompelde hand – Matheüs 12:10 
14.  (1x) De blinde, stomme en bezetene – Matheüs 12:22 
15.  (2x) Syrophoenicische vrouw en haar dochter – Matheüs 15:28 
16.  (2x) Bezeten kind en vader – Matheüs 17:18 
17.  (2x) Twee blinde mannen (Jezus verlaat Jericho) – Matheüs 20:30 
18.  (1x) Simon de melaatse – Matheüs 26:6 
19.  (1x) Man met onreine geest – Marcus 1:23 
20.  (1x) Man, doof en met spraakgebrek – Marcus 7:32 
21.  (1x) De blinde Bartimeüs (op weg naar Jericho)* – Marcus 10:52 / Lucas 18:42 
22.  (1x) Blinde van Betsaïda – Marcus 8:22 
23.  (2x) Jongeman uit Naïn – Lucas 7:12 
24.  (1x) Maria Magdalena – Lucas 8:2 
25.  (1x) Johanna – Lucas 8:3 
26.  (1x) Susanna – Lucas 8:3 
27.  (1x) De man die van een legioen duivels bezeten was – Lucas 8:35 
28. (70x) De zeventig leerlingen – Lucas 10:1 
29.  (1x) Martha, de zuster van Maria Magdalena – Lucas 10:38 
30.  (1x) Kromgebogen vrouw – Lucas 13:11 
31.  (1x) Waterzuchtige man – Lucas 14:2 
32. (10x) De tien melaatsen – Lucas 17:12-14 
33.  (1x) De blindgebore – Johannes 9:7 
34.  (1x) Nicodemus – Johannes 3:1-21, 19:39 
35.  (1x) De Samaritaanse vrouw – Johannes 4:7 
36.  (2x) Hofbeambte en zieke zoon – Johannes 4:46 
37.  (1x) De lamme bij het bad van Betsaïda – Johannes 5:5-9 
38.  (1x) Overspelige vrouw – Johannes 8:11 
39.  (1x) Zacheüs – Lucas 19:5 
40.  (1x) Lazarus – Johannes 11:43 
41.  (1x) Claudia Procula, de vrouw van Pontius Pilatus – Matheüs 27:19 
42.  (1x) Malchus – Lucas 22:51, Johannes 18:10 
43.  (1x) Simon van Cyrene – Matheüs 27:32  
44.  (1x) De berouwvolle moordenaar aan het kruis – Lucas 23:43 
45.  (1x) Maria de Moeder van Jezus – Johannes 19:25 
46.  (1x) Centurion – Matheüs 27:54 
47.  (1x) Salome, de moeder van de kinderen van Zebedeüs – Matheüs 27:56 
48.  (1x) Maria, de moeder van Jacobus en vrouw van Cleopas – Matheüs 27:56 
49.  (1x) Jozef van Arimathea – Matheüs 27:57 
50.  (2x) De Emmaüsgangers – Lucas 24:13 

* De blinde Bartimeüs van nr 21 werd genezen “toen Hij in de buurt van Jericho 
kwam” (Luc. 18:35), en staat apart van de twee die door Jezus werden genezen toen Hij 
de volgende dag Jericho verliet (nr 17). Marcus 10:46 zegt dat Jezus naar Jericho ging 
om dan weer te vertrekken wat slechts kan worden verstaan als bewegingen op dezelfde 
dag en niet op de volgende zoals bij nr 17. Het is onlogisch indien er staat dat men de 
stad binnengaat en eruit gaat want eruit gaan veronderstelt een binnengaan tenzij de 
volgorde dicht tegen elkaar ligt. In Lucas en Marcus is sprake van dezelfde man, Barti-
meüs. Er is niets anders in de twee verslagen dat dat schijnt tegen te spreken. Wat Hij 
in Jericho deed voordat Jezus die terugtrekkende beweging maakte is onduidelijk. Mis-
schien is eerst wat eten gekocht om dat buiten de stad op het veld te eten om daarna 
weer Jericho binnen te gaan om er “doorheen te trekken” (Luc. 19:1).  
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.APPENDIX 2.  
 

 DE LAATSTE VISVANGST 
 
  Boodschap van J.N.S.R. van 25 augustus 2009 

Mijn allerliefste Heer, Vergeving en Genade voor ons zondaars. 

Ik dank U, mijn liefste Jezus voor de immense Genade die U aan de Wereld geschon-
ken heeft, en dat U mij gekozen heeft om het over te brengen. Ik verzoek uw zachte 
Hart om al diegenen in uw goddelijk Heilig Hart te bewaren die net als ik het werk van 
GOD voortzetten middels de boeken die dankzij uw aanbiddelijke en heilige Almach-
tige Wil nog zullen worden geschreven. 
 

 
 
JEZUS: Je moet degenen die gekozen zijn op de hoogte brengen dat ze verder gaan en 
gehoorzamen, want deze keus komt van de Vader van alle Goedheid, opdat tijdens het 
lezen van dit goddelijk Werk sommigen zich bekeren en in de stappen van God gaan 
lopen. 

 Iedere ziel die mijn oproep beantwoordt en Mij gehoorzaam volgt heet een visser 
van mensen. Met hetzelfde net zal ieder het hem toebedeelde aantal zielen naar zich 
toetrekken en Ik zal hem zeggen: “Gelukkig ben je om dit vissen succesvol te maken, 
want het is de laatste die in de Naam van de Heer wordt gedaan.” En aldus zijn de net-
ten uitgeworpen. 

 Ik zal de vissen in elk net tellen. Gezegend deze Meester die zulke goede vissers 
van mensen telt! Gelukkig is jullie GOD die reeds zijn goede werkers heeft, want de 
oceaan is enorm en het vissen is als een opkomende vloed. Het kan alleen nu op touw 
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worden gezet, want God profiteert nog steeds van dit getij die Hem de verwachte hoe-
veelheid vissen brengt, die telkens weer uit de netten weten te ontsnappen die naar de 
kust komen en overvol vissen zitten van elke gewenste maat en soort. Maar het aantal 
verschilt van vloed tot vloed. 

 Met dit laatste getij is het juiste aantal nog niet bereikt. Zullen deze grote vissen 
komen die de Meester aan de kust opwacht? Het zijn de laatsten die worden verwacht, 
want zij konden niet in het net komen dat reeds vol met kleinere vissen zat en van een 
andere grootte dan waar de Heer naar uitzag. 

 

De meester staart naar de horizon met zijn opkomende zon. Zijn stralen verwarmen het 
wateroppervlak en reeds omkranst het schuim der golven de kustlijn die transparant 
blijft. Dit is het laatste moment. De wind poogt de zee terug te dringen en juist op dit 
moment komt de laatste visvangst ten einde – als de horizon met duizenden lichten 
schittert. 

 De Meester waarschuwt al zijn arbeiders, allen vissers van mensen, en ieder moet 
bij de klank van zijn laatste trompet het werk neerleggen en gaan vissen tellen. 

 Deze laatste vangst die niet voor de volle honderd procent lijkt te slagen, zal die 
dan toch succesvol zijn bij de klank van de laatste oproep? Wat het resultaat is zal door 
sommige mensenvissers gekend zijn terwijl de Meester blijft staan aan de breder wor-
dende kust. 

 Die grote vissen, de meesten menseneters, vrezen het komend oordeel. Ze ontwa-
ren van verre de doordringende blik van de grote Meester en durven daarom niet na-
derbij te komen. 

 De Meester maakt aanstalten om zijn arm naar boven te brengen om de trompet 
aan zijn lippen te brengen die nog altijd de Vader bidden om ze te vergeven. En voor-
dat het geluid door de lucht schalt verschijnen de hoofden van de grote vissen tussen de 
laatste golven. Dan komt de allerlaatste golf en voert de laatkomers met zich mee, al 
dezen die de goede en gevoelige personen niet op deze kust hadden kunnen bereiken – 
God uitgezonderd die onvermoeid wacht, Hij, de Barmhartige Heer die zelfs op zijn 
KRUIS de dieven vergeeft, de Goede alsook de Kwade! 

 Jullie moeten net als jullie Heer Jezus goed en liefdevol zijn. 

 Bid, bid, bid Jezus en Maria voor de arme zondaars. 

 Jezus en Maria in gebed. Amen. 
 

  
†   †    † 


