
• Juda: Ditmaal zal ik den HEERE loven (Genesis 29:35)

• Ruben: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien (Genesis 

29:32)

• Gad: Er komt een hoop!! (Genesis 30:11)

• Aser: Tot mijn geluk! (Genesis 30:13)

• Naphtali: Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld en 

overwonnen (Genesis 30:8)

• Manasse: God heeft mij doen vergeten al mijn moeite (Genesis 41:51)

• Simeon: Dewijl de HEERE gehoord heeft, dat ik gehaat was, zo heeft Hij 

mij ook dezen gegeven (Genesis 29:33)

• Levi: Nun, Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen (Genesis 29:34)

• Issachar: de HEER heeft mijn loon gegeven (Genesis 30:18)

• Zebulon: mij heeft Hij begiftigd met een goede gift; ditmaal zal mijn man 

mij bijwonen (Genesis 30:20)

• Jozef: De HEERE voege mij een anderen zoon daartoe (Genesis 30:24)

• Benjamin: Vrees niet (Genesis 35:17)

• Benjamin betekent “Zoon van mijn rechterhand”


• Dan: De HEER heeft mij gericht, en ook mijn stem verhoord, en heeft mij 
een zoon gegeven (Genesis 30:6)


• Ephraim: De HEER heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking 
(Genesis 41:52)

• De toorn van God begint eerst, wanneer de 144.000 
verzegeld zijn (Openbaring 7:3)

• tot de volheid der heidenen zal zijn ingegaan 

(Romeinen 11:25)

• De 144.000 zijn


• de verlosten van de aarde

• wie zal kunnen standhouden ?


• De grote menigte

• verzegeld met het eeuwige Evangelie

• Eerstelingen van de oogst (Openbaring 14:1-5)


• staan zonder fout (Hebreeën 11:1-40)

• alle gelovigen, Joden & niet-Joden (Galaten 3:28)

• niet verontreinigt door Babylon’s wijn, puur, volgen 

Yeshua

• gemarkeerd


• op het voorhoofd verzegeld,  
hebben het Geloof van Yeshua en zijn 
behouden.  
(Ezechiël 9:1-6, Efezen 4:30, Jesaja 8:16)


• in de hand verzegeld, houden de geboden 
hebben de Vrees des HEEREN


• verborgen Boodschap van de (gezegende) Hoop

Prijs de HEER (Juda), hij heeft naar mijn ellende 
(Ruben) gekeken en geluk (Gad) geschonken. 
Gelukkig ben ik (Aser), mijn worstelen (Naftali) 
heeft me mijn verdriet doen vergeten (Manasse). 
De HEER hoort mij (Simeon), heeft zich bij mij 
gevoegd (Levi), mij gekocht (Issaschar) en mij 
verhoogd (Zebulon) door aan mij (Jozef) de Zoon 
van Zijn rechterhand (Benjamin) toe te voegen

Nu zal ik de HEER prijzen. Zeker, de HEERE heeft mijn ellende gezien. Er is hoop! Ik ben 
gezegend. Met grote worstelingen heb ik geworsteld en heb ik overwonnen. Want God heeft mij al 
mijn moeite doen vergeten. Omdat de HEER heeft gehoord dat ik gehaat ben, heeft hij mij daarom 
zijn Zoon gegeven. Nu zal mijn man zich deze keer bij mij voegen. de HEER heeft mij mijn beloning 
gegeven, de HEER heeft mij een goede bruidsschat gegeven; mijn Man zal bij mij wonen. Laat de 
HEER mij de Zoon van [zijn] rechterhand toevoegen. Wees moedig.
Note: Hosea 2:14,16,19

144.000, Verborgen Boodschap, Openbaring 7


