


VIER SLEUTELS 

1. Indeling boek (1:19 en 4:1)

Wat Johannes gezien had: de Heer Jezus als rechter, in hoofdstuk 1; Wat is: de 7 gemeenten uit Openbaring 2 en 3; Wat hierna gebeuren moet, vanaf 4:1


2. Zegels, bazuinen, schalen: na elkaar (15:1)

2b. Bazuin 5, 6 en 7 worden 1e wee, 2e wee en 3e wee genoemd (8:13; 9:12; 11:14)

1e wee: 5 maanden

2e wee: 1260 dagen twee getuigen. Onder het 2e wee valt ook hoofdstuk 10 en het eerste deel van hoofdstuk 11. Daarna 1260 dagen de draak op aarde en de twee beesten. Grote verzoeking.

3e wee: de zevende bazuin, met daaronder de 7 schalen die worden uitgegoten in hoofdstuk 16. Koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus (11:15). Laatste krachtmeting satan, beest en valse 
profeet met God, die oordeelt.


3. Israël

Romeinen 11:12,25,26; Hosea 5:15-6:3 Er komt een geestelijk herstel voor het volk Israël als geheel en Openbaring spreekt daarover: 7:4-8; 11:1-13; 12:2,6,14 (de vrouw); 14:1-4 (op Sion); 21:12


4. Tijden: letterlijk nemen

Zie bijvoorbeeld 11:2 en 3 waar 42 maanden worden genoemd, wat gelijk is aan 1260 dagen (jaren van 360 dagen). Of 12:6 en 14: 1260 dagen is gelijk aan tijd (1 jaar), tijden (2 jaar) en een halve 
tijd, oftewel 3 en een half jaar. Zie daarvoor ook Daniël 9:27, waar een week een jaarweek is van zeven jaren die geknipt wordt in twee delen



WAT VOORAF GING 

1-3 Gemeenten beoordeeld


4-18 Wereldoordelen



BRUID en STAD 

Valse bruid/stad geoordeeld (17 en 18)


Echte bruid/stad treedt naar voren (19 en 21)



19:6-10 
Halleluja Psalm 104-106; 111-117; 135; 146-150

Grote menigte is niet de bruid maar andere hemelse heiligen

vele wateren: 1:15, stem Heer?

zware donderslagen: 4:5; 8:5; 10:3; 11:19; 14:2; 16:18) Geest, machtige engelen, 4 wezens?


God heeft zijn koningschap aanvaard: blij Hem eren

aanvaard: begonnen te regeren: 11:15-17 idem; 15:3

Psalm 93, 97, 99 en tussenliggende: de HEER is koning

God is de Almachtige:1:8 Ik ben alfa en omega, is, was, komt; 4:8 heilig, was, is, komt;15:3 zijn werken en wegen; eren, neerbuigen;16:7 uw oordelen;
16:14 de grote dag;19:6 koningschap aanvaard;19:15 toorn uitgevoerd door Heer Jezus;21:22 Hij is de tempel van de stad


Wie is de vrouw van het Lam?

Bruiloft van het Lam (Hooglied 3:11b)Gemeente nu: bruid (22:17), straks vrouw (19:7) en bruid+vrouw (21:9)Aardse Jeruzalem is aardse vrouw van God, 
van de HEER (Jes. 50:1; 54:5-9; Hos 2:16,18,21)vlak voor de verschijning van de Heer en rijk (19:11vv)


Hoe komt zij aan haar bruidsjurk?

Zich gereedgemaakt: kleed aangetrokken

Kleed: rechtvaardige daden

Daarom eerst rechterstoel: Rom. 14:10 en 2 Kor. 5:10 (Wij staan er verheerlijkt: Fil. 3:21)

Gegeven: genade

fijn linnen: kostbaarder dan linnen (bij engelen in 15:6 gewoon linnen)




19:6-10 

Wie maken de bruiloftsmaaltijd mee?

Schrijf op: vooruit, doe het, schrijf

nadruk op bruiloftsmaaltijd

genodigden: OT-gelovigen

9b: God zegt het!


Voor wie valt Johannes neer?

Engel, maar ook dienstknecht


Het getuigenis van Jezus

Openb. 1:2; 1:9; 12:17

Getuigenis door Jezus en de zijnen

Getuigenis over Jezus, door Geest (via bijv. profeten)



