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korte samenvatting van het voorgaande

❑ de eersteling (of eerstgeborene) krijgt de hoogste 
bestemming (= de eerste plaats)

❑ Christus is met zijn opstanding de eersteling uit 
de doden (> de eerstelingschoof)

❑ het volk dat hem daarin direct volgt, deelt zijn 
positie als eerstelingen (> wekenfeest)
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"het volk dat hem daarin direct volgt..."

wélk volk is dat?

met de kennis van nú... (Paulus):
de ekklesia, het lichaam van Christus

maar daarvóór:
'de twaalf': Israël



Handelingen 3

25 Jullie zijn de zonen van de profeten 
en van het verbond dat God 
met jullie vaderen maakte, 
toen Hij tot Abraham zei: 

en in jouw zaad zullen alle afstammelingen 
van de aarde worden gezegend.



Handelingen 3

26 Voor jullie in de EERSTE plaats, 
deed God zijn 'Jongen' opstaan 

en vaardigde hem af 
om jullie te zegenen 

in het afkeren van jullie boosheden.

= Israël, "de zonen van het verbond"



Handelingen 3

26 Voor jullie in de EERSTE plaats, 
deed God zijn 'Jongen' opstaan 

en vaardigde hem af 
om jullie te zegenen 

in het afkeren van jullie boosheden.

= Israëls bekering en daarmee ook de 
terugkeer van de Messias





Handelingen 13

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: 
het was noodzakelijk 
dat EERST tot jullie

het woord van God gesproken zou worden. 
Maar omdat jullie het verstoten 

en jullie jezelf het aeonische leven 
niet waardig oordelen, 

zie wij keren ons tot de natiën. 

= de Joden; :43



prediking van 'de 
twaalf' aan Israël:
bekeer je & 
de Messias zal 
wederkomen
Hand.3:19-21



prediking van 
Paulus aan Israël:
de redding is 
gezonden naar de 
natiën
Hand.22:21; 28:28





Jakobus 1

18 Naar zijn bedoeling bracht Hij ons voort 
door het woord van waarheid, 

opdat wij in zekere zin 
EERSTE vrucht van de oogst

van zijn schepselen zouden zijn.

= de twaalf stammen; 1:1





Jesaja 60

1 Sta op, word verlicht, 
want uw licht komt 

en de heerlijkheid van JAHWEH 
gaat stralend over u op.

Israëls nationale opstanding;
Rom.11:15; Hos.6:1-3; Ezech.37



Jesaja 60

2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en donkerheid de volken, 

maar over u zal JAHWEH stralend opgaan 
en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

de tijd van 'de zeven bazuinen'
= oordeelsgerichten over de natiën



Jesaja 60

2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken 
en donkerheid de volken,

maar over u zal JAHWEH stralend opgaan
en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

voor Israël breekt de Sabbat 
eerder aan dan voor de natiën



Jesaja 60

3 Natiën zullen opgaan naar uw licht
en koningen naar uw stralende opgang.

eerst Israël, 
daarna de natiën

via de aankondiging van 
144.000 eerstelingen 





Openbaring 14

1 En ik nam waar en let op: 
het Lammetje stond op de berg Sion

en met hem 
honderd vierenveertig duizendtallen 

die zijn naam en de naam van zijn Vader 
op hun voorhoofden geschreven hebben staan.

de Messias is inmiddels voor 
Israël teruggekeerd en zijn 
Koninkrijk gevestigd te Sion
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> verschijning aan Israël (Mat.24:29-31)
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schare verzameld uit alle volken



Openbaring 14

1 En ik nam waar en let op: 
het Lammetje stond op de berg Sion

en met hem 
honderd vierenveertig duizendtallen 

die zijn naam en de naam van zijn Vader 
op hun voorhoofden geschreven hebben staan.

nl. verzegeld; 7:3
"... brengt geen schade toe aan de aarde 
noch de zee, noch de bomen totdat we 
de slaven van onze God verzegelen op 
hun voorhoofden."



Openbaring 14

(...) 
3 En zij zongen een nieuw lied 

in het zicht van de troon 
(...)

en niemand kon het lied leren dan alleen 
de honderd vierenveertig duizendtallen 

die vrijgekocht zijn van de aarde.

> vrijgesteld van beschadiging



Openbaring 14

4 Dezen zijn het die niet werden bezoedeld 
met vrouwen want zij zijn maagdelijk. 

Dezen zijn het die het Lammetje volgen 
waar het ook heengaat. 

Deze werden gekocht van de mensen 
als EERSTE vrucht van de oogst

voor God en het Lammetje.

> jonge mannen



Openbaring 14

4 Dezen zijn het die niet werden bezoedeld 
met vrouwen want zij zijn maagdelijk. 

Dezen zijn het die het Lammetje volgen 
waar het ook heengaat. 

Deze werden gekocht van de mensen 
als EERSTE vrucht van de oogst

voor God en het Lammetje.

= een selectie uit het 
volk van eerstelingen 



Openbaring 14

5 En in hun mond werd geen leugen gevonden, 
zij zijn smetteloos.

en dus geschikt om van 
de waarheid te getuigen 





Deuteronomium 28

12 JAHWEH zal voor u 
zijn goede schatkamer openen, de hemel, 

om aan uw land regen te geven te zijner tijd 
en om te zegenen al het werk van uw hand. 

En u zult aan vele volken uitlenen 
zonder zelf te lenen.



Deuteronomium 28

13 JAHWEH zal u maken tot een hoofd
en niet tot een staart

en u zult zeker opgaan en niet neergaan, 
wanneer u zult luisteren 

naar de instructies van JAHWEH uw God 
die Ik u heden instrueer 

om in acht te nemen en te doen.

hoofd = eerste (risjon)


