
De grote maaltijd van 

God

Openbaring 19: 11-21

Sietse J.A. Schaafsma



Het moment waarvan Henoch

profeteerde. Judas 1: 14,15 

“Zie de Heere is gekomen met zijn 

tienduizenden heiligen, om over allen het 

oordeel te vellen…”



Het moment waarvan David in de 96ste

psalm heeft gezongen (vers 13)

“Want Hij komt om de aarde te oordelen. 

Hij zal de wereld oordelen in 

gerechtigheid en de volken met Zijn 

waarheid…”



Het “Saul-tijdperk” is voorbij. 

Het “David-strijdperk” is nu gekomen. 

Weldra “ Salomo’s vredewerk”!



“De dagen van die leem-koningen” 
(Daniël 2: 44) 

De Daniël-steen is afgehouwen! 

Alle legermachten hebben zich onder 

één hoofd (Babel) geschaard om tegelijk 

(Daniel 2: 35) verbrijzeld te worden.



Ook de vijand van het tienstammenrijk, 

de koning van het Noorden (Assyriërs) is 

in het dal van Megiddo (Daniel 11: 40-44; 

Openbaring 16: 16)

“Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, 

maar het Lam –want Heere der heren is 

Hij en Koning der koningen- zal hen 

overwinnen, en zij die samen met Hem 

zijn, geroepenen, uitverkorenen en 

gelovigen.” Openbaring 17: 14



De Hemel gaat open en God toont:

“De Man aan wie het de Koning behaagt 

eer te bewijzen”
Esther 6: 6



De Hemel gaat open en God toont:

“De Man aan wie het de Koning behaagt 

eer te bewijzen”
Esther 6: 6

koninklijk gewaad

koninklijk paard

koninklijk diadeem Esther 6: 8



De Hemel gaat open en God toont:

“De Man aan wie het de Koning behaagt 

eer te bewijzen”
Esther 6: 6

koninklijk gewaad

koninklijk paard

koninklijk diadeem Esther 6: 8

“U zult tegen Hem niets kunnen uitrichten,

integendeel, u zult zeker voor Hem ten

val komen.” Esther 6: 13



Deze Mordechai (= strijder) toont:

Veiligheid:

(ge)trouw en waar

Rechtvaardigheid:

oordeel en oorlog

Hij is precies zoals het woord van God 

Hem beschreef! “Zijn Naam is het Woord 

van God” Openbaring 19: 13



Zie Hem: 

wiens doorboorde voeten 

niet meer kunnen lopen, 

wiens doorboorde hand geen zwaard 

meer kan hanteren.

“Aanschouw Hem die zij doorstoken 

hebben”. 
(Zacharia 12: 10)



“Wie is toch Deze, in helrode kleding. 

Die luisterrijk is in Zijn gewaad. Waarom 

is dat rood aan Uw gewaad? 

…

Hun bloed is op Mijn kleding gespat.

De dag van de wraak 

Het jaar van Mijn verlosten
Jesaja 63: 1-3



Zie, er komt een dag… Dan zal Ik alle 

heidenvolken verzamelen voor de strijd 

tegen Jeruzalem”.

“Dan zal de Heere uittrekken en tegen 

die heidenvolken strijden… Op die dag 

zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.”

“Dan zal de Heere, mijn God komen: al 

de heiligen met U”.
Zacharia 14: 1-5 



Wie gaan daar dan aan Zijn zijde?

vers 14 “de legers in de hemel”

“Het volk dat bij U is, is te talrijk” 

Richteren 7: 2

vers 19 “Zijn leger”

“Het volk is nog te talrijk” Richteren 7: 4

vers 21 “Hem die op het paard zit”

“Ik zal u verlossen” Richteren 7: 7



De aandacht van de strijdmachten 

keert zich af van Jeruzalem.

“En ik zag het beest 

(met de valse profeet) 

en de koningen van de aarde en hun 

legers… om oorlog te voeren tegen 

Hem die op het paard zat...”
Openbaring 19: 19



Maar het beest en de valse profeet 

werden gegrepen.

(De profeet die de tekenen gedaan 

had…)

Deze twee werden levend geworpen in 

de poel van vuur

Openbaring 19: 20



De overigen werden gedood en alle 

vogels werden verzadigd uit hun vlees.

Vlees van koningen

Vlees van oversten over duizend

Vlees van machtigen

Vlees van paarden 

Vlees van allen
Openbaring 19: 18



Op die dag [van dood vlees] zal het 

geschieden dat er levend water vanuit 

Jeruzalem zal stromen… 

De Heere zal koning worden over heel 

de aarde.
Zacharia 14: 9



Vers voor vers bespreking
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De hemel geopend

Een wit paard

Ruiter is getrouw en waarachtig 

Ruiter oordeelt en voert oorlog beide in gerechtigheid.

Wat wordt gedaan aan Hem die de koning eer wil 

bewijzen?  Esther 6: 6

Welke positie neemt Johannes in? 

2 Koningen 6: 17

Welke positie neemt de Ruiter in? 

Johannes 19: 18

Waarom geen rol voor ‘handen’ en ‘voeten’ van 

de Ruiter?

Wordt met ‘paard’ ook ‘paard’ bedoeld? 

Openbaring 9: 7 & 17
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Zijn ogen als een vuurvlam 

Zijn hoofd getooid met vele diademen

Naam, opgeschreven, alleen gekend door Hemzelf

Welk effect heeft de vuurvlam?

Openbaring 1: 14

Waarom diademen en niet ‘kronen’?

Openbaring 12: 3 & 13:1

Waarom in “de openbaring van Jezus Christus” 

een verwijzing naar Zijn ongekende Naam? 

Mattheüs 11: 27
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Bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed 

Zijn Naam is het Woord van God

Wiens bloed? Jesaja 63: 1-3

Waarom nieuwe informatie over Zijn Naam?
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De legers in de hemel volgen Hem (op witte 

paarden) 

De legers gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos

Welke uitleg past bij deze witte paarden?

Wijst de kleding uit wie de dragers ervan zijn? 

Openbaring 15: 6

Openbaring 17: 14
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Uit Zijn mond komt een scherp zwaard

Hij zal daarmee de (heiden)volken [ethnos] slaan 

Hij zal de (heiden)volken slaan met een ijzeren staf

Hij treedt de wijnpersbak van de wijn

(de wijn van de grimmige toorn van de almachtige 

God)

Wordt ‘scherp’ onderscheiden van 

‘tweesnijdend’?

Worden er geen Joden gevonden onder de 

tegenstanders?

Waarom moet de wijn nader aangeduid 

worden?  Openbaring 16: 19
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Op Zijn bovenkleed

Op Zijn dij (heup) staat geschreven (grapho):  

Koning der koningen en Here der heren

Wordt aan letterlijke tekst gedacht of aan 

‘iets’ dat deze waardigheid kenbaar 

maakt? Daniël 2: 47  Openbaring 17: 14
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De engel dichtbij (in) de zon 

De engel riep naar alle vogels die hoog aan de 

hemel vlogen:  

Kom en vergader u tot de grote maaltijd van God

Waarom vogels die “hoog aan de hemel”  of  

“in het midden van de hemel” vliegen?

Wordt ‘de Ruiter’ hier geïdentificeerd als 

‘God’?
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om te eten

vlees van koningen 

en vlees van oversten over duizend 

en vlees van machtigen

en vlees van paarden en van hen die daarop zitten

en vlees van alle vrijen en van slaven klein en groot

Waarom zoveel nadruk op het vlees?

Filippenzen 3: 2-4

Wie zijn de ‘machtigen’? Mattheüs 12: 27-29

Waarom ‘alle’ vrijen?

Romeinen 6: 20

Waarom ‘slaven’? Romeinen 6: 20 
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Het beest (en de koningen en hun legers)

KWAM om oorlog te voeren tegen 

De Ruiter en Zijn leger

Welke legers staan tegenover de Ruiter? 

Daniël 2: 35, 44; 11:40-45

Wie neemt het initiatief in deze strijd? 

Judas 1: 14,15

Waarom ‘Zijn leger’ nu in enkelvoud? 

Richteren 7
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Het beest en de valse profeet werden gegrepen

(De profeet die de tekenen gedaan had…)

Deze twee werden levend geworpen in de poel van 

vuur

Waarom is precisering van de profeet nodig?

Mattheus 24: 5

Waarom accent op ‘levend’?

Efeze 2: 1

Wordt met dit ‘werpen’ gehint op een 

‘uitwerpen’ van bijvoorbeeld Satan zelf die in H 

20 apart gebonden moet worden? 

Mattheus 8: 31
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De overigen werden gedood met het zwaard van de 

Ruiter 

(Het zwaard dat uit Zijn mond kwam) 

Alle vogels werden verzadigd met hun vlees

Wordt ‘het zwaard’ hier letterlijk bedoeld? 

Johannes 18: 6

Wat is de rol van Zijn leger(s) 

1 Kronieken 18: 13

Welke strijd wordt hier gevoerd? 

Openbaring 16: 16

Waarom accent op ‘vlees’ en niet op de (boze) 

geesten die hen voortdreven?

Openbaring 16: 14

Waar (ver)blijven de boze geesten na deze strijd? 

2 Petrus 2: 4


