


 

1. De opname 

2. Gebeurtenissen onmiddellijk na 
de opname 

3. De twee hoofdrolspelers 
(beesten) in de grote verdrukking 

4. Het vrederijk 
 





 

1. De eerste aankondiging van de komst van de Heer 
Jezus (Jh 14:1-3)  

2. De openbaring van Jezus aan Paulus (1Th 4:13-18) 
a) Jezus ist gestorven en opgestaan 

b) God zal hen die ontslapen zijn met Hem brengen (vgl. 3:13) 

c) Zij die ontslapen zijn, worden opgewekt vóór de verandering 
van de gelovigen 

• de Heer Zelf komt met een bevelend roepen 

• met de stem van een aartsengel 

• met de bazuin van God 

d) Gelijktijdige opname van alle gelovigen (inclusief de 
oudtestamentische gelovigen) 



 

3. De verborgenheid van de opname (1Ko 15:51,52) 
a) Niet allen zullen ontslapen (v. 51) 

b) Alle gelovigen die dan op aarde zijn, zullen veranderd 
worden (v. 51) 

c) In een ondeelbaar [ogenblik] (atomos), in een oogwenk     
(v. 52) 

d) Bij de laatste bazuin (níet Op 9:14) 

e) De doden (hier: de gelovigen) worden onvergankelijk 
opgewekt (v. 52) 

f) Hoe vindt de verandering van de gelovigen die dan op de 
aarde leven plaats (Fp 3:20,21)? 





De 70e jaarweek van Daniël 

begin van de 

barensweeën (Mt 24) 

en de zegel-oordelen 

(Op 6) 

begin van het vrederijk 

3½ jaar 3½ jaar = de grote verdrukking 

7 jaar = het uur van de verzoeking (Op 3:10) 

bazuin-oordelen  

(Op 8+9) 

  midden v/d week 

schaal-oordelen  

(Op 16) 

1. 42 maanden 

2. tijd, tijden en een 

halve tijd 

3. 1260 dagen 

opname 



1.  De eerste 3½ jaar is een tijd van 

wereldwijde catastrofes                            

(Mt 24:4-13; Op 6) 

2.  In deze tijd zal het evangelie van het 

koninkrijk wereldwijd worden 

verkondigd (Mt 24:14) 
 



  vers symbool Openbaring 6 (8) 

1 6:1,2 
wit paard 

(overwinning) 
een heerser  

verovert een groot gebied 

2 6:3,4 
vuurrood paard 

(bloedvergieten) 

de vrede wordt weggenomen: 
revoluties, burgeroorlogen, 

anarchieën, terrorisme... 

3 6:5,6 
zwart paard    

(rouw) 
weegschaal: economische crisis, 

hongersnood, inflatie  

4 6:7,8 
bleekgroen paard  

(dood) 

dood en hades: hongersnood, wilde 
dieren – massale sterfte door 

hongersnood, epidemieën, plagen 

5 6:9–11 altaar 
de martelaren van de eerste 3½ jaar 

roepen om wraak 

6 6:12–17 
aardbeving, zon, 

maan, sterren 
vaste structuren storten in 

7 8:1–5 
zeven engelen – 
zeven bazuinen 

de hogepriester geeft kracht aan de 
gebeden 



  vers Openbaring 6 Mattheüs 24:4-13 

1 6:1,2 
een heerser  

verovert een groot gebied 
verleiding (v. 4), 

valse profeten (v. 14) 

2 6:3,4 
de vrede wordt weggenomen: 

revoluties, burgeroorlogen, 
anarchieën, terrorisme... 

oorlogen, geruchten van oorlogen, 
volk tegen volk, koninkrijk tegen 

koninkrijk (v. 6,7) 
- is nog niet het einde (cf. v. 14) 

3 6:5,6 
weegschaal: economische crisis, 

hongersnood, inflatie  
hongersnoden (v. 7) 

4 6:7,8 

dood en hades: hongersnood, 
wilde dieren – massale sterfte 

door hongersnood, epidemieën, 
plagen 

plagen (v. 7) 

5 6:9–11 
de martelaren van de eerste 3½ 

jaar roepen om wraak 

overleveren van de discipelen in 
verdrukking, gedood en gehaat 

worden (v. 9,10). 

6 6:12–17 vaste structuren storten in 
aardbeving (v. 7), wetteloosheid die 

de overhand neemt (v. 12) 



1 De vereniging van Europa  
(herstel van het Romeinse Rijk) 

2 Israël – spanningen in het Midden-Oosten 

3 Wereldwijd terrorisme 

4 Wereldwijde financiële en economische crisis 

5 Het verval in het christendom – vooral 
binnen de evangelische kringen (Op 3:14-22) 





3.1  Satan wordt in het midden van de laatste jaarweek uit de hemel 

geworpen (Op 12:7-12) 

3.2  De leider van Europa krijgt zijn troon en macht van satan voor 

een periode van 3½ jaar (Op 13:4,5) 

3.3  De oprichting van een gruwel-afgodsbeeld in de tempel (Mt 

24:15; Op 13:14,15) – de antichrist gaat in de tempel zitten en 

laat zich als God aanbidden (2Th 2:3,4)  

3.4  De koning in Israël is de antichrist (Op 13:11–18)  

3.5  De bazuin–oordelen (Op 8-9) 



3.6  De schaal-oordelen (Op 16) 

3.7  De 6e schaal: het opdrogen van de Eufraat – legers trekken op 

uit het oosten (Op 16) 

3.8  De strijd om Jeruzalem (Dn 11:40-45; Zc 12) 

3.9  In de hemel vindt de bruiloft van het Lam plaats (Op 19:6-9) | 

bruid = gemeente; gasten = gelovigen uit de tijd van het OT 

3.10  De vernietiging van het beest, de antichrist, de Europese 

koningen en hun legers bij Armageddon (Op 19:19-21) 



1. Het beest komt uit de zee (v. 1) 

2. Het beest heeft tien horens en zeven koppen (v. 1) 

3. De draak (satan) geeft het beest de macht, de troon en groot 

gezag (v. 2,3) 

4. De aanbidding van de draak en het beest (v. 4) 

5. De tijd van heerschappij: 42 maanden (v. 5) 

6. Godslasteringen tegen God en de heiligen in de hemel (v. 6) 

7. Oorlog met de heiligen op aarde (v. 7; vgl. Dn 7:25) 



1. Het tweede beest komt uit de aarde (v. 11) 

2. Het heeft twee horens als een lam, spreekt als een draak (v. 11) 

3. Het handelt in de tegenwoordigheid van het eerste beest en 

stimuleert zijn aanbidding (v. 12) 

4. Hij doet grote tekenen en doet vuur uit de hemel vallen (v. 13) 

5. Een enorme verleiding van de bewoners van de aarde (v.14) 

6. Het maken van een afgodsbeeld dat adem krijgt (v. 15) 

7. Het ontvangen van een teken op de hand of het voorhoofd (v. 17) 

8. Het getal van het beest is 666 (v. 18) – Jezus = 888 



Dn 11:40-45 



Europese legers (incl. beest, 
valse profeet en 10 

koningen) 

Armageddon 

Koningen 
 uit het oosten 

Dn 11:40-45 







4.1  Satan wordt 1000 jaar gebonden (Op 20:1–3) 

4.2  De terugkeer van de 10 stammen van Israël uit alle volken (Ez 20:34–
38) 

4.3  De wederopbouw van Jeruzalem (Js 65:17‒25; Zc 8) 

4.4  De bouw van de tempel en de instelling van de offerdienst (Ez 40‒48) 

4.5  De terugkeer van de heerlijkheid van God in de tempel (Ez 43:1–9)  

4.6  Satan wordt een korte tijd losgelaten en misleidt de mensen aan de 
uithoeken van de aarde om Jeruzalem aan te vallen; zij worden echter 
door vuur uit de hemel verteerd (Op 20:7–9) 

4.7  De duivel wordt in de poel van vuur en zwavel geworpen (Op 20:10) 

4.8  Het oordeel over alle ongelovig gestorvenen (de doden) vindt plaats 
(Op 20:11‒15) 

4.9  De schepping van de nieuwe hemel en aarde (Op 21:1–4) 
 



1. Morele herschepping van hemel en aarde (v. 17) 

2. Overvloeiende vreugde van God en mens (zesmaal vreugde, verheugen 

en blijdschap) (v. 18,19) 

3. Geen kindersterfte meer (v. 20) 

4. Hij die met 100 jaar geoordeeld wordt, is nog een jongeman (v. 20) 

5. Geen verwoesting meer van huizen – geen oorlog – overvloed van aardse 

zegeningen (wijnstok = vreugde) (v. 21,22a) 

6. Mensen worden 1000 jaar oud (zo oud als bomen) (v. 22b) 

7. Gods volk bestaat uit uitverkorenen en gezegenden (v. 22c,23) 

8. Onmiddellijke verhoring op gebeden (v. 24) 

9. Veranderingen in de dierenwereld (behalve de slang) (v. 25a) 

10. Het handelen van de mensen conform de heiligheid van God in het land 

Israël (v. 25b) 



En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, 

en de zee was niet meer. 
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,  

uit de hemel neerdalen van God,  
gereed als een bruid die voor haar man versierd is. 

En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen:  
Zie, de tabernakel van God is bij de mensen  

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,  
en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. 

En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet 
meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, 

want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
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