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Wie zijn de 144.000 van de Bijbel
Openbaring 7
Door: Doug Batchelor
Verschillende afdelingen van de strijdkrachten hebben een elite-team van commando's die
goed zijn getraind in guerrilla-oorlogsvoering en andere speciale gevechtsomstandigheden. Om
in een van deze eenheden in te komen, moet je een ongelofelijk zwaar proces van fysieke en
mentale training doorlopen. Alleen degenen die bijzonder zelfbeheersing en perfecte
gehoorzaamheid tonen, worden gekozen. Deze speciale commando's krijgen lastige en
gevaarlijke missies toegewezen, zoals het snel aanvallen van vijandige troepen of gevechten
achter vijandelijke linies. Het is hun taak om de weg te banen voor de troepen. Door hun
gedegen training is een klein team van commando's vaak in staat om grote overwinningen te
behalen. Tijdens de Golfoorlog kon een team van ongeveer een 24 Navy Seals een afleiding
creëren op de stranden van Koeweit die het hele Iraakse leger voor de gek hield door ze te
laten denken dat de Amerikaanse aanval vanuit de kust kwam.
De 12 apostelen vormden ten tijde van Jezus 'eerste komst een soort eenheid van speciale
troepen. Na drie en een half jaar intensieve persoonlijke training met Jezus, kon God ze
gebruiken om grote overwinningen te behalen. Ze waren in staat om de heerschappij van Satan
binnen te dringen en een grote opwekking te leiden.
Het boek Openbaring vertelt ons over een andere speciale eenheid die in de laatste dagen een
machtig werk zal doen. Ze worden de 144.000 genoemd en hebben een cruciale missie om de
wereld voor te bereiden op de wederkomst van Jezus. Ze hebben een speciale relatie met het
Lam, zingen een speciaal lied en hebben een speciale naam. Wie is dit heilige leger? Laten we
eerst kijken naar de twee hoofdpassages die deze grote groep beschrijven.

Wie zijn zij?
Openbaring 7: 1-4 zegt: "Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de
vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de
zee, of over enige boom. 2En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon,
hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie
gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3en hij zeide: Brengt geen
schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van
onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren
verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls."
Dan vermeldt de Schrift dat 12.000 uit elk van de volgende 12 stammen worden gekozen: Juda,
Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin.
Het volgende passage die de 144.000 beschrijft is Openbaring 14: 1-5: "1En ik zag en zie, het
Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn
naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 2En ik hoorde een stem uit de hemel als
de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als
van citerspelers, spelende op hun citers; 3en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en
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vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de
honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. 4Dezen zijn het, die zich niet met
vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij
ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5En in
hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk."

Ik moet vermelden dat wanneer we deze dingen onderzoeken, we ons op heilige grond wagen.
interpretatie hebben.

De twaalf stammen
Misschien is een van de eerste dingen die we moeten vragen als de 144.000 daadwerkelijk
12.000 letterlijke Israëlieten zijn van elk van deze respectieve stammen. Om dit onderwerp echt
te begrijpen, moeten we kort kijken naar wat de Bijbel zegt over de oudtestamentische
stammen.
Ten eerste waren er eigenlijk 13 stammen. Twaalf stammen kwamen van de 12 zonen van
Jacob, die de Heere Israël noemde. Maar omdat Jozef door zijn oudere broers als slaaf werd
verkocht, werd hij vele jaren gescheiden van zijn familie. Nadat Jozef eindelijk herenigd was
met zijn vader, beloofde Jakob dit te compenseren door de twee zonen van Jozef aan te nemen
als zijn eigen zonen, om te worden geteld met zijn zonen in plaats van Jozef.
"En nu, uw beide zonen, die u in het land Egypte geboren zijn, voordat ik tot u naar Egypte
gekomen was, zij zijn de mijne; Efraïm en Manasse zullen mij als Ruben en Simeon zijn. ."
Genesis 48: 5.
Vandaar dat Jozef tweemaal door zijn zonen zou worden geteld.
Een reden waarom je nog steeds slechts 12 stammen vindt die in de hele Bijbel worden
genoemd, is dat nadat de Levieten werden uitgekozen om de priesters voor Israël te zijn, ze
werden uitgesloten van het krijgen van een specifiek territorium (Deuteronomium 10: 8, 9; 18: 1)
en van volkstellingen (Numeri 1:49). In plaats daarvan moesten ze zich verspreiden onder alle
stammen als leraren en priesters.
Er zijn verschillende redenen waarom de stammen die in Openbaring hoofdstuk 7 worden
genoemd, geen letterlijke Israëlische stammen kunnen zijn. Het Oude Testament openbaart dat
10 van de 12 stammen werden weggedragen door de Assyriërs in 722 voor Christus. In het
negende jaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in; hij voerde Israël in ballingschap
naar Assur en deed hen wonen in Chalach, aan de Chabor, de rivier van Gozan en in de steden
der Meden.' 2 Koningen 17: 6.
De geschiedenis vermeldt dat lang voor de tijd van Jezus enkele van de 10 stammen
terugkeerden naar Samaria nadat ze met de Assyriërs huwelijken gesloten hadden. Hun
nakomelingen, die we als de Samaritanen kennen, werden door de Joden gehaat omdat ze niet
langer 'zuivere' Israëlieten in bloed en godsdienst waren. Omdat de 10 stammen zo compleet
over de wereld zijn verspreid en zijn opgenomen door hun gastland, zou het vandaag moeilijk
zijn om zelfs maar één zuivere afstammeling van de stam Gad, Asher, Naftali, Manasse of
Simeon te vinden. Nog minder 12.000!
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Een andere sterke aanwijzing dat Openbaring niet spreekt over de letterlijke Israëlische
stammen is dat in het Oude Testament de 12 stammen zeer ongelijk waren in
bevolkingsaantallen. Juda was erg groot, terwijl Benjamin erg klein was. God verdeelde het
beloofde land in verhouding tot de behoeften van elke stam. Maar de 144.000 is samengesteld
uit 12.000 per stam, over de hele linie.

Dus wie maakt deze groep?
Ik geloof dat het antwoord op deze vraag ligt in het feit dat Gods beloften aan het letterlijke
Israël nu van toepassing zijn op geestelijk Israël. Sinds het jaar 34 na Christus hebben de
profetieën en aandacht van de Schrift zich gericht op de kinderen van het geloof - hetzij Jood of
heiden. "Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan
het vlees, geschiedt, 29maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware)
besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van
mensen, maar van God." Romeinen 2:28, 29. "Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad
van Abraham, en naar de belofte erfgenamen." Galaten 3:29.

Wat zit er in een naam?
Mijn eerste aanwijzing dat er een geestelijke betekenis moet zijn voor de 144.000 is de manier
waarop de stammen worden genoemd in Openbaring 7: 5-8. Dit is de enige keer in de Schrift
dat de namen van de stammen in deze volgorde verschijnen. Ruben, de eerstgeborene van
Jacob, wordt als tweede vermeld, terwijl Juda, als vierde in geboortevolgorde, als eerste wordt
vermeld. Josef en Levi zijn inbegrepen, terwijl Efraïm en Dan zijn buitengesloten. Waarom?
Omdat "Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van
het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt." (Genesis 49:17), en "Verknocht aan beelden
is Efraïm. "(Hosea 4:17).
In de Bijbel is een slang een symbool van Satan. De kritische, doordringende aard van Dan
bracht deze stam in lijn met het koninkrijk van Satan in plaats van het koninkrijk van God. Op
dezelfde manier had de stam van Efraïm de God van Israël verlaten en het heidendom omarmd.
Vandaar dat Efraïm en Dan uit de 144.000 worden weggelaten.
Joodse namen hadden altijd een betekenis die een kenmerk van het kind of een gebeurtenis in
verband met zijn geboorte weergeeft. Genesis 29: 32-35 zegt bijvoorbeeld: "En Lea werd
zwanger, baarde een zoon, en gaf hem de naam Ruben, want, zo zeide zij, voorwaar,
de Here heeft mijn ellende aangezien; voorwaar, nu zal mijn man mij liefhebben. 33En zij werd
wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Voorwaar, de Here heeft gehoord, dat ik niet
bemind ben, en heeft mij ook deze geschonken; en zij gaf hem de naam Simeon. 34Wederom
werd zij zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten,
omdat ik hem drie zonen gebaard heb; daarom gaf zij hem de naam Levi. 35En zij werd
wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal ik de Here loven; daarom gaf zij hem de
naam Juda. Toen hield zij op met baren."
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In feite deden Rachel en Lea profetische uitspraken voor alle 12 zonen van Jakob. Hier zijn de
namen van de stammen die de 144.000 vormen (in de volgorde die wordt vermeld in
Openbaring hoofdstuk 7), samen met de betekenis van elke naam:

1. Juda = "Ik zal de Heer prijzen"
2. Ruben = "Hij heeft naar mij gekeken"
3. Gad = "God geeft geluk"
4. Asser = "Gelukkig ben ik"
5. Nathalie = "Mijn worstel"
6. Manasse = "Laat me vergeten"
7. Simeon = "God hoort mij"
8. Levi = "Aan mij verbonden"
9. Issachar = "Heeft me gekocht"
10. Zebulon = "Woning"
11. Josef = "God zal toevoegen aan mij"
12. Benjamin = "Zoon van Zijn rechterhand"
Let nu op wat er gebeurt als de betekenis van de namen in dezelfde volgorde gecombineerd
wordt in een alinea:
"Ik zal de Heer prijzen, omdat, Hij naar mij heeft gekeken en geluk heeft gegeven." Gelukkig
ben ik omdat mijn worstelende God me doet vergeten. God hoort mij en is met mij verbonden.
Hij heeft me een woning gekocht; ik de Zoon van Zijn rechterhand. "
(De cursief gedrukte woorden worden verstrekt om elke gedachte te voltooien.) Deze namen
beschrijven het verhaal van de strijd, de verlossing, de overwinning en het huwelijk van de kerk
met het Lam.

Hoeveel?
Laten we nu de volgende belangrijke vraag behandelen. Is 144.000 een letterlijk getal?
Misschien moet ik die vraag met een andere vraag beantwoorden. Zijn de andere getallen in
Openbaring letterlijk? Zullen er 12 poorten en 12 funderingen zijn in de heilige stad? Zijn er echt
12 verschillende soorten vruchten aan de boom des Levens? Ja natuurlijk. Ons begrip van de
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dimensies van het Nieuwe Jeruzalem is eveneens gebaseerd op de aanname dat deze getallen
echt zijn.
Zelfs de getallen die worden gebruikt om profetische tijdsperiodes in het boek Openbaring te
beschrijven, zijn precieze maatstaven. De getallen zouden nutteloos zijn bij te berekenen als ze
slechts symbolisch waren.
Hoewel het aantal van de 144.000 exact kan zijn, is het menselijker wijs onmogelijk om de
personen te identificeren die deel uitmaken van deze speciale groep. Toen Jezus over de aarde
wandelde, was het gemakkelijk om zijn 12 meest toegewijde volgelingen te bepalen. Maar de
144.000 in de laatste dagen zijn geestelijke joden, verspreid over de aarde die een geweldige
opwekking teweeg zullen brengen.
Nu denken sommigen misschien: "Hoe kun je zeggen dat de namen symbolisch zijn, maar het
aantal is letterlijk?" Het is eenvoudig. Jezus deed het. Het leek hem niet uit te maken tot welke
stammen de 12 apostelen behoorden, maar hij koos er met opzet voor 12. Onthoud ook dat alle
getallen in Openbaring een specifieke waarde weergeven, terwijl alle eigennamen in
Openbaring symbolen zijn (het Lam, de Draak, de Leeuw, Bileam, Izebel, etc.). Om deze en
andere redenen zou het kunnen zijn dat het getal 144.000 een exact getal is. Net zoals er
feitelijk 12 letterlijke stammen in het Oude Testament en precies 12 apostelen in het Nieuwe
Testament waren, zullen er 12 keer 12.000 geestelijke apostelen zijn in de laatste dagen.
Velen hebben zich afgevraagd: "Als dit getal niet slechts een symbool is, zullen de 144.000 dan
de enige zijn die in de laatste dagen zijn gered? En als er slechts 144.000 zullen worden gered,
wat zijn dan mijn kansen?" Laten we een paar simpele dingen doen. De verhouding van
144.000 tot zes miljard (de geschatte wereldbevolking op dit moment) zou betekenen dat - als
Jezus vandaag zou komen - één persoon in 41.666 levend gered zou worden. Deze statistiek is
veel beter dan de kansen die de meeste staatsloterijen bieden, maar we zijn het heel weinig is
als je praat over hoop op redding.
De Bijbel leert niet dat de 144.000 de enigen zijn die in de laatste dagen zijn gered. Onmiddellijk
na de opsomming van de stammen van de 144.000, ziet de profeet dat "een grote schare, die
niemand kon tellen, uit alle volk, stammen, talen, en naties voor de troon en voor het Lam
stonden, bekleed met witte gewaden en palmen in hun handen. " Openbaring 7: 9.
In vers 13 vraagt een van de 24 ouderlingen aan Johannes wie deze mensen zijn die in witte
gewaden gekleed zijn, en waar ze vandaan kwamen. Vervolgens, in vers 14, beantwoordt hij
zijn eigen vraag: "En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij
hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. " Nu spreekt de
Bijbel over twee grote beproevingen in de profetie. De ene was tijdens de pauselijke vervolging
van de Donkere Middeleeuwen, toen miljoenen christenen werden gedood. Maar de echte
"grote verdrukking" moet verwijzen naar de tijd vlak voor de wederkomst van Christus, zoals
bedoeld in Daniël 12: 1, 2: " en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest
is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het
boek geschreven wordt bevonden. 2Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen."

Het getal twaalf
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De sleutel voor het begrijpen van de 144.000 kan het getal zelf zijn. In de Bijbel
vertegenwoordigt het getal 12 bijna altijd het leiderschap van de kerk. Er waren 12 patriarchen
van Set tot Noach, vervolgens 12 van Sem tot Jacob. Twaalf spionnen liepen vooruit op weg
naar het beloofde land, en er waren 12 rechters van Othniel tot Samuel.
Er is een interessant verhaal in de evangeliën over hoe Jezus op een bepaald moment een
vrouw genas die 12 jaar had gebloed en toen onmiddellijk naar een meisje was gegaan dat 12
jaar oud was (Marcus 5: 25-42). De eerste vrouw vertegenwoordigt de oudtestamentische kerk
met een voortdurende stroom van offervloed. Het jonge meisje vertegenwoordigt de
nieuwtestamentische kerk die tot leven kwam na de opstanding van Christus. Beiden raakten
Hem dezelfde dag aan en werden gezond gemaakt.
Gods kerk is ook afgebeeld in Openbaring 12: 1, die zegt: "En er werd een groot teken in de
hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans
van twaalf sterren op haar hoofd;" De 12 sterren boven het hoofd van de vrouw zijn een
symbool van het geïnspireerde leiderschap van de kerk (1 Korinthiërs 11:10).
Exodus 39:14 vertelt ons dat er 12 kostbare stenen op het borstschild van Aäron waren,
"overeenkomstig de namen der zonen van Israël, waren twaalf in getal, overeenkomstig hun
namen; als zegelgraveerwerk waren zij, elk met zijn naam, voor de twaalf stammen."
Deze stenen lijken identiek aan de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem (zie Openbaring
21:19, 20). "En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente
versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het
vierde smaragd, 20het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril,
het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist."
"En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf
apostelen des Lams. Openbaring 21:10, 12, 14.
Het getal 12 verschijnt keer op keer in de Schrift. Koning David benoemde 24 groepen van 12
(in totaal 288) om muziek van lofprijzing in de tempel te leiden (1 Kronieken hoofdstuk 25).
Evenzo beschrijft Openbaring 4: 4 twee groepen van 12 (in totaal 24) ouderlingen die rond de
troon van God zitten. Dit vertegenwoordigt de 12 stammen van het Oude Testament en de 12
apostelen van het Nieuwe Testament. Jezus beloofde zijn discipelen: "Voorwaar, Ik zeg u, gij,
die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner
heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten."
Mattheüs 19:28. En in Openbaring doet Jezus een soortgelijke belofte aan sommigen die uit het
laatste tijdperk van de kerk zullen komen, bekend als Laodicea (wat de mens beoordeeld'
betekent).
Hij zegt: "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon." Openbaring 3:21. Het lijkt erop dat
er een vierkante opstelling rond Gods troon zal plaatsvinden.
Eerst is er God zelf op zijn troon. Dan de vier wezens, dan de 24 oudsten in een vierkant om
hen heen met zes aan elke kant, dan de 144.000 in een perfect vierkant met 36.000 aan elke
kant, dan de grote menigte rondom hen. De perfecte volgorde en harmonie van deze
vergadering is verbazingwekkend!
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Hun missie
De 144.000 leven tijdens het laatste tijdperk van de kerk en delen de ervaring van de eerste
apostelen.
Op het moment van Zijn eerste komst koos Jezus 12 mannen wiens voornaamste missie het
was om Israël te bereiken. En als resultaat van de uitstorting van de vroege regen tijdens de
opwekking van Pinksteren, bereikten de 12 apostelen duizenden. Mattheüs 10: 5, 6 zegt: "Deze
twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar
heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6begeeft u liever tot de verloren schapen
van het huis Israëls.. "
In de laatste dagen zal Jezus 144.000 (12 maal 12.000) spirituele apostelen gebruiken, wiens
voornaamste missie is om de wereld te bereiken met het nieuws van Zijn wederkomst. De grote
menigte waarover in Openbaring hoofdstuk 7 wordt gesproken, wordt bekeerd door de invloed
en de prediking van de 144.000 na de uitstorting van de Heilige Geest in de late regen.
De profeet Joël verwees naar beide gebeurtenissen toen hij schreef: "En het zal daarna
geschieden, dat ik mijn geest op alle vlees zal uitstorten, en uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien:
en ook op de dienaren en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. " Joël
2:28, 29.
Houd er alstublieft rekening mee dat de 144.000 niet de enigen zijn die het evangelie in de
laatste dagen prediken. Net zoals de 12 apostelen deel uitmaakten van een grotere groep van
120 discipelen dat resulteerde in de Pinksteropwekking, zo zijn de 144.000, leiders in de
eindtijdopwekking, maar niet de enigen die prediken.
Ik geloof dat het ook belangrijk is om op te merken dat Jezus de 12 apostelen uit de leken koos,
niet het priesterschap. Op dezelfde manier zullen de 144.000 waarschijnlijk niet alleen uit
predikanten bestaan. Integendeel, ik geloof dat het grotendeels uit leken zal bestaan.
Handelingen hoofdstuk 1 beschrijft een interessante opeenvolging van gebeurtenissen die
plaatsvond vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest in de vroege regen. Ten eerste
concentreerden de discipelen zich op Jezus (vers 10, 11). Toen baden ze en legden ze hun
verschillen opzij (vers 13, 14). Uiteindelijk kozen ze Matthias om Judas te vervangen, de apostel
die zelfmoord had gepleegd (verzen 16-26). Merk op dat zodra het getal 12 compleet was, de
Heilige Geest werd uitgestort in de Bovenzaal (Handelingen hoofdstuk 2).
Zelfs nu leidt Jezus een leger van speciale krachten op om te leiden in deze laatste missie van
het redden van Gods kinderen, die Satans krijgsgevangenen zijn geworden. Openbaring 14: 4
spreekt van de 144.000: "Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn
maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit
de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. ."
Als we verlangen om onder degenen te zijn die het Lam de hele eeuwigheid volgen, moeten we
eerst leren Hem hier te volgen, nu. Dan kunnen we samen het lied van Mozes en het Lam
zingen.
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