
Schematische Weergave Openbaringen

Schematische weergave Openbaringen
SCHEMA 5a

Openb. 1:1-4:11 Inleiding, brieven aan de Gemeenten, 24 Oudsten

Openb. 5 Boekrol, 7 zegels 6 verbroken (4x oordeel, 1x “grote schare”, 1x oordeel, nl: “zon zwart, maan als bloed”)
(1e zes zegels) vgl. v.w.b. 6e zegel: Mt. 24:29

7e Zegel (hfst. 8)
7 Engelen, 7 Bazuinen 4 Bazuinen 4 oordelen; aankondiging van het 3-voudig “wee” (8:13)

5e Bazuin 5 maanden durend oordeel. Pijniging, mens zal niet kunnen sterven. Einde: Openb. 9:12
(1e “wee”)

6e Bazuin 4 Engelen, 1260 dagen (=42 maand)
(2e “wee”) - 1/3e deel van de mensen gedood, desondanks bekeert men zich niet (Openb. 9:21)

- aankondiging voleindiging van  “Geheimenis Gods” (10:7), d.i. de 7e bazuin, “Wanneer hij
   bazuinen zal is ook voleindigd”
- (aankondiging?) vertreden van de Heilige Stad (Jeruzalem), 42 maanden lang (11:2)
- optreden van de 2 getuigen in deze periode, eveneens 1260 dagen (=42 maand, 11:3).
   Zij staan op uit de dood, klimmen op naar de hemel, en op hetzelfde moment treft een
   aardbeving de stad (10e deel wordt verwoest, 7000 doden). Einde van het 2e “wee” (11:14).

7e Bazuin Voleindiging van “het geheimenis Gods”, zoals aangekondigd in 10:7. 1260 dagen.
(3e “wee”) Aankondiging: 1. Het Koningschap is gekomen (11:15)

2. Opstanding, loon, oordeel (11:17)
- de Vrouw (Israel, vgl. Jes. 9:5) en de draak (satan, vgl. 12:9, 12:12). Vlucht naar
   de woestijn. De Vrouw zal 1260 dagen (=42 maand) daar worden onderhouden.
- oorlog in de Hemel, satan op aarde geworpen, vervolging Israel, welke op
   arendsvleugelen (Ex. 19:4) naar de woestijn gevoerd word.
   “Tijd, tijden en een halve tijd”.
- draak gaat heen om oorlog te voeren “tegen de overigen van haar nageslacht” (12:7)
   en “die het getuigenis van Jezus hebben”. Blijft staan “op het zand der Zee”
- uit de zee komt vervolgens het “Beest uit de Zee” (Openb. 13) - wederom 42 mnd.
   Macht om God te lasteren, voert oorlog tegen de “Heiligen”, overwint alle stammen
   en volken, allen die op aarde wonen zullen hem aanbidden, m.u.v. degenen die “in
   het Boek des Levens geschreven zijn”.
- “Beest uit de Aarde”. (13:11-18). Bewerkt dat iedereen het beeld van het eerste
   beest (Beest uit de zee) aanbid, merkteken van het beest.
- Het Lam en de 144.000 uit Israel (12 * 12.000) staan op Sion, aankondiging van
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   het oordeel. “Hier blijkt de volharding (= niet aanvaarden teken) van de Heiligen”.
   Openb. 14:12
- De Oogst i)

1e Oogst: “De Oogst der Aarde” (14:14)
Openb. 14:14-16, gedaan door de Heere Zelf!

2e Oogst: “de Wijngaard der Aarde” (14:18)
Openb. 14:17-20, gedaan door een engel.
Deze 2e Oogst is de “Persbak van de Gramschap Gods”, Joel 3:9-21.

- Zeven Engelen, laatste 7 plagen (uit 7 schalen).
   (Voleindiging Gramschap Gods, 15:1).

1e) gezwellen;
2e) zee als bloed (alle leven in zee sterft);
3e) waterbronnen worden bloed;
4e) zon verzengd de mensen -> Mensen lasteren God hierom;
5e) verduistering rijk van het Beest -> Mensen lasteren God;
6e) Eufraat droogt op (om de weg te bereiden voor de Koningen die “van
      de opgang der zon” komen (16:12, Jes. 11:15,16);
7e) val van Babylon, “het is geschied”. Babylon krijgt de “Wijn v/d
      Gramschap Gods” te drinken (2e Oogst, of alle voorgaande schalen?)
      vgl. Openb. 14:19,20. Hfst. 17 & 18 beschrijft de val van Babylon uit-
      voerig. Einde 3e “wee”, oordeel volgt.

Openb. 19 Bruiloft des Lams Vervulling belofte
(Herstel Israel) 1. Het Koningschap aanvaard (19:6)

    - verschijning van Christus met de Heiligen (19:11-16)
2. Opstanding, loon, oordeel:

a. het Beest en de valse Profeet geworpen in de poel (19:20)
b. Opwekking van de Heiligen (20:4), Eerste Opstanding -> Duizendjarig rijk.
    (= loon, met Hem heersen)
|
|
c. na einde 1000 jaren verleidt satan nog een maal de volken (Gog en Magog).
    Vuur van de Hemel daalt neer en verslindt de mensen. Satan geworpen in
    de poel van vuur, bij het Beest en de valse Profeet.
    2e Opstanding, de 2e dood.

Openb. 21 Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde, Hemelse Jeruzalem.
                                                          
i  De NBG-vertaling maakt in het opschrift van dit gedeelte geen onderscheid, de Staten Vertaling vermeldt: “De Graan- en Wijnoogst”


