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Wachter 117 

 
De Dag des Heren 
 
Geen zondag, geen Sabbat, maar de grote verdrukking 
 
Openbaring 1:10 
Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een 
luide stem, als van een bazuin, 
 
Jesaja 13:9 
Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, 
om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. 
 
Joël 1:15, 2:1,11 
Wee die dag, want nabij is de dag des Heren; als een verwoesting komt hij van de 
Almachtige …. Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. 
Groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen. 

 
Amos 5:20  
Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans. 
 
Zefanja 1:14 
Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; 
bitter schreeuwt dan de held. 
 
Jesaja 61:2 
Om uit te roepen… een dag der wrake van onze God. 
 
Jeremia 46:10 
Dit toch is de dag van de Here der heerscharen, de dag der wrake om wraak te nemen 
op zijn tegenstanders. 
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Synoniemen voor de dag des Heren 
De dag des Heren - Jesaja 2:6 
De dag der bezoeking - Jesaja 10:3 
De dag van de Here der Heerscharen - Jesaja 2:12 
De dag van Zijn brandende toorn - Jesaja 13:13 
De dag van ziekte en ongeneeslijke smart - Jesaja 17:11 
De dag van verwarring - Jesaja 22:5  
De dag van de Oostenwind - Jeremia 18:17 - SV 
De dag van de grote slachting - Jesaja 30:25 
De dag van de wraak des Heren - Jesaja 61:2 
De dag van benauwdheid en straf - Jesaja 37:2 
De dag der wrake - Jesaja 61:2 
De dag der slachting - Jeremia 12:3 
De dag van rampspoed en onheil - Jeremia 51:2 
De dag van Zijn toorn - Sefanja 2:3 
De dag van de brandende toorn des Heren - Jesaja 13:9 
De dag van de verbolgenheid des Heren - Sefanja 1:18 
De dag der benauwdheid - Habakuk 3:16 
De dag van Jacobs benauwdheid - Jeremia 30:7 
De dag des Oordeels - Mattheus 10:15 
De dag van benauwdheid en angst -Sefanja 1:15 
De dag van woestheid en verwoesting - Sefanja 1:15 
De dag van de orkaan - Amos 1:14 
De dag van Zijn komst - Maleachi 3:2 
De dag van het oordeel en ondergang der goddelozen - 2 Petrus 3:7 
De grote dag des Heren - Sefanja 1:14 
De grote en geduchte dag des Heren -Joël 2:31  
 
De omvang van de dag des Heren 
- de Opname van de Gemeente 
- de hele periode van zeven jaar van verdrukking (2x 3.5 jaar) 
- beginnend met het verbreken van het eerste zegel - de komst van de Antichrist 
- gevolgd door de overige 6 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen 
- deze ontwikkeling is cumulatief en eindigt na 7 jaar 
- dan breekt de dag aan van de terugkeer van Jezus op de Olijfberg  
- die dag is op een speciale manier expliciet dan ook de Dag des Heren 
 
Sefanja 1:14-18 
Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; 
bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van 
benauwdheid en angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van 
duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een 
dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en 
tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als 
blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort 
als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen 
redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van Zijn naijver 
zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde 
zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.      
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In deze tekst wordt 'de dag des Heren' met wel acht verschillende termen aangeduid: 
 
- de grote dag des Heren 
- de dag des Heren 
- een dag van verbolgenheid 
- een dag van benauwdheid en angst 
- een dag van duisternis en van donkerheid 
- een van wolken en van dikke duisternis 
- een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw 
- de dag van de verbolgenheid des Heren 
 
Over superlatieven gesproken. Het lijkt of de profeet de ernst van de omvang van Gods 
toorn nauwelijks onder woorden kan brengen en daarom dit brede pallet van 
uitdrukkingen benoemd om de zwaarte van deze dag te kunnen duiden.  
 
Verschil tussen de opname en wederkomst op de dag des Heren 
 
De verschijning des Heren De wederkomst des Heren 
Begint met de “laatste bazuin” Eindigt met de “grote bazuin” 
Dit is “de dag van Christus” Dit is ‘de Dag des Heren’ 
De “Opname” van de bruid Grote schare uit de verdrukking 
Alleen de Zijnen zullen Hem zien Elk oog zal Hem zien 
Hij verschijnt in de lucht  Hij zet zijn voeten op aarde 
Spreekt van “Zijn verschijning” Spreekt van “Zijn komst” 
Heerlijke hoop voor gelovigen Verschrikking voor ongelovigen 
Beloning voor gelovigen Oordeel voor goddelozen 
Het tijdstip is onbekend Het tijdstip staat al vast 
Waakt, je weet niet wanneer! Wacht dan tot de bestemde tijd! 
Het kan elke dag gebeuren Aan het eind v/d Grote Verdrukking 
Hij komt als de Bruidegom Hij komt als Koning der koningen 
De Heer komt voor de Zijnen De Heer komt met de Zijnen 
Begin van de Bruiloft v/h Lam Begin van Zijn koningschap op aarde 
Een bruiloft duurt 7 “dagen” De grote verdrukking duurt 7 jaar 
Eindigt met Zijn komst op de wolken Eindigt met Zijn komst op aarde 

 

Jesaja 24:1-20 - Het gericht over de aarde 
Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en 
verstrooit haar inwoners. Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de 
knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen 
ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. De aarde wordt 
volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord 
gesproken. De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten 
van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, 
omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond 
verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; 
daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig 
stervelingen over. De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 
De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de 
vrolijke citer zwijgt. Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank 
is bitter voor wie hem drinken.  



 4 

Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan 
binnentreden. Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de 
vrolijkheid der aarde is verdwenen. Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort 
is tot puin verbrijzeld. Want zó zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het 
afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is. 
Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men 
van de zee af. Eert daarom de HERE in de streken des lichts; in de kustlanden der zee 
de naam van de HERE, de God van Israël. Van de zoom der aarde horen wij psalmen: 
heerlijkheid voor de rechtvaardige. Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! 
Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk. Schrik en kuil en strik 
over u, bewoners der aarde! En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het 
schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen 
wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde 
beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt 
vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer 
als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer 
op. En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het 
heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij 
zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij 
zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 
Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, 
want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en 
er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. 
 
de bewoners der aarde 
de grondvesten der aarde 
de koningen der aarde 
de ontwijding der aarde 
het wegkwijnen van de aarde 
de vloek die de aarde verslindt 
de aarde wankelt en waggelt, etc. 
 

Psalm 2:1-2  
Waarom woelen de volken 
en zinnen de natiën op ijdelheid? 
De koningen der aarde scharen zich in slagorde 
en de machthebbers spannen samen 
tegen de HERE en zijn gezalfde. 
Psalm 2: 4-6  
Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 
Psalm 2:10-12  
Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. 
Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, 
want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! 
 
Zijn die laatste woorden niet prachtig? Schuilen bij de Almachtige, Alwetende en 
Alomtegenwoordige God! Is er een betere plaats te bedenken? Nee, zeker niet! Hij is 
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onze Redder, onze Schuilplaats, waar we verblijven in Zijn schaduw.  Dat betekent dat 
onze Redder dichtbij is, want iemands schaduw verraadt diens aanwezigheid.  
 
Degenen die hun hart verharden, en het lijkt erop dat de meerderheid dat zal doen, 
zullen nooit een excuus hebben, en ons ook nooit kunnen aanklagen dat wij het niet 
gezegd hebben. Wij zijn vrij van hun bloed.  
 
Zij moeten zelf de gevolgen dragen van hun volhardende ongerechtigheid. En hoewel 
het profetisch werd beschreven in Jesaja 24, zien we de feitelijke uitvoering daarvan 
gebeuren op ‘de Dag des Heren’ aan het einde van de Grote Verdrukking, wanneer 
Jezus terugkomt op aarde met de Zijnen.  
 
 
 

Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer 

maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. Een kans om 

achteraf toch nog mee te gaan is er niet. Als de deur dicht is, 

gaat hij niet meer open. En het is later dan je denkt. Kies 

daarom nu het nog kan!! Kies voor Jezus! 

 

Links naar interessante informatie - click op de plaatjes en op ontzagwekkendnieuws.nl 

 

       
  

Een grote oogst in India en weer nieuwe Gospeltrucks In India zien we met onze 30 

Gospel-trucks maandelijks een oogst van zeker 150.000 zielen. Naar verwachting zullen de 

volgende 10 trucks in oktober ook gaan rijden. Met 40 trucks zullen we naar verwachting 

ruim 200.000 zielen per maand oogsten. De lopende kosten voor een truck is € 2000,- p.m. 

Met 40 trucks is dat € 80.000,- We bidden dat God blijft voorzien zodat we een grote oogst 

kunnen binnenhalen. Bidt u mee? En wilt u ook bijdrage dan heel graag uiteraard. 

   

Steun ons werk!  

Ons budget voor de komende tijd ziet er als volgt uit: 

€  35.000 Project India - Massa campagne en leidersconferentie (oktober) 

€  100.500 Project Bijbels voor Pakistan en India (nu en wellicht later nog meer)  

€  60.000 Project Gospel Truck (per maand en straks € 80.000)   
€  70.000 Project Noodhulp overstroming-slachtoffers (gestart 15 augustus 2022).  

 

Voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland,  zijn wij geheel afhankelijk 

van giften en donaties. Klik hier om ons werk te steunen.  Hartelijk dank!  

 

Zie hier de laatste nieuwsbrief https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/  

 

https://ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eyeopener_Magazine.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
https://www.heilbode.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/het-mysterie-van-de-opname/
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-opname-komt-voor-de-grote-verdrukking/

