
Zeven visioenen

met	zeven	stemmen	
Op.	14
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Overzicht

72 Dr. Constable's Notes on Revelation 2001 Edition 

The Tribulation Judgments

The 
Rapture

Covenant 
Made

Covenant 
Broken

Second 
Coming

Protection Persecution

3 1/2 Years 3 1/2 Years

The Great Tribulation

The Tribulation

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Seals

Trumpets

Bowls

Preparation

 
The failure of scholars to agree on the correlation of events that have happened in church 
history with these judgments confirms that the events predicted here are still future (cf. 
1:19; 4:1). Some interpreters view the seals as describing conditions preparatory to the 
Tribulation.243 Other scholars believe that they picture events that are part of the 
Tribulation.244 I favor the second view.245 The seals, trumpets, and bowl judgments seem 
to fit best this last seven-year period of which Daniel prophesied (the Tribulation, Dan. 
9:27). 
 

                                                 
243E.g., Ladd, pp. 95-96; Johnson, p. 472. 
244E.g., Walvoord, The Revelation . . ., pp. 122-23; Pentecost, pp. 278-79; Harris, p. 238. 
245See the charts "The Revelation of Jesus Christ" and "Judgments of the Seventieth Week" at the end of 
these notes for two other premillennial views of the relationship of the seal, trumpet, and bowl judgments to 
the Tribulation. 

Zegels

Bazuinen

Schalen

opname verbond verbroken 2e komst

H4+5 Dan. 

12:11,12?

grote verdrukking

Zeven brieven/…


Zeven zegels


Zeven bazuinen


Zeven visioenen en 
zeven stemmen


Zeven schalen


Zeven horens


Zeven ogen


Zeven fakkels


Zeven donderslagen

Alle zevens …
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zeven koppen / zeven diademen / zeven koppen

maar: 666



1. Het Lam op Sion met de 144.000


2.Het eeuwig evangelie


3.Oordeel over Babylon


4.Oordeel over aanbidders van het beest


5.Volharding van de heiligen


6.Graanoogst


7. Druivenoogst

Zeven visioenen
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De tijd van het oordeel is gekomen


Overzicht van wat komen gaat


Bemoediging voor de gelovigen


De tijd van de oogst is nabij: 
eerstelingen en de volle oogst

Doel van H 14
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1. Een engel is een boodschapper


2.Andere geeft onderscheid aan


3.Soms is de Heer Jezus bedoeld:


‣ extra kenmerken geven dat aan, zoals 
‘sterke’, ‘bekleed met een wolk’


‣ kijk ook goed naar de context


‣ duidelijk in 8:3, 10:1 en 18:1


4.Hier is het een serie engelen.

Een andere engel
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Verkondigd aan twee groepen

hen die op de aarde wonen > onbekeerlijk


elke natie, geslacht, taal en volk > vgl. 7:9


Inhoud algemeen en eeuwig

vreest God, eert de Schepper 


vgl. 4:11 en Rm.1:19vv


het uur van Zijn oordeel is gekomen

vgl. 16:2-9

Het eeuwig evangelie
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Babylon is een hoer

geestelijk te verstaan: afgoderij


alle naties zijn ermee besmet


afgoderij begon in Babylon - zie verder H 17 


nog niet als verborgenheid gezien


Haar val wordt alvast aangekondigd

wijn	van	de	grimmigheid	van	haar	hoererij	

zie verder 16:19 en H 18 

Oordeel over Babylon
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Oordeel over hen die

het beest / zijn beeld aanbidden - vgl. 13:4,6


het merkteken hebben - vgl. 7:3, 14:1

vgl. 2Thess.2:10-12


Het oordeel is

ongemengd: zonder ‘korting’


met vuur en zwavel - vgl. 19:20, 20:14


echt eeuwig en zonder rust - vgl. 14:13

Oordeel volgers v.h. beest
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De levende heiligen:

houd vol en vertrouw op Hem


blijf doen wat Hij vraagt - vgl. 22:11b


vgl. Mat.5:11,12


De stervenden in de Heer:

zijn gelukkig (zie ook 1:3, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7+14)


rust van hun arbeid (niet van hun werken!) - vgl. 14:11


hun werken volgen hen na - vgl. 1Kor.3:14, 2Kor.5:10

Volharding heiligen
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Graanoogst
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Tarweoogst

vgl. Mat.13:24-20, 36-43 


volgt op de gersteoogst (eerstelingen - 14:1-5)


gaat over de bekeerden uit elke natie, geslacht, 
taal en volk - de grote schare uit H 7?


Zoon des mensen

op een witte wolk: vgl. Hand.1:11


met een gouden kroon: de Koning komt!

Trossen van de wijnstok van de aarde

opdracht van de engel met macht over het vuur


heeft te maken met Israel

druiven zijn rijp - voor het oordeel


Wijnpersbak van Gods grimmigheid

buiten de stad - Armageddon?


bloed spat hoog op, 1600 stadiën ver


vgl. 19:15, Jes.63:3

Druivenoogst
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Hij komt!
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Dient Hem

Aanbidt Hem

Hij beloont


Hij komt om te oordelen

1. Hoe moeten we ons die verkondiging door de 
andere engel (14:6) voorstellen?


2.Hoe zit dat met ‘de dag van de behoudenis’?


3. Wat kunnen we leren van de heiligen van die tijd?


4.Waarom is de tarweoogst overrijp (verdroogd)?


5.Wat is de ‘wijnstok van de aarde’?

Vragen
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