
de toorn van het Lam
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hoe lees je Openbaring

A. de verleden-tijd-uitleg (‘preteristisch’): ‘vervulling’ in 1e eeuw

B. de tijdloos-symbolische uitleg (‘idealistische’): geen profetie 
maar geestelijke beginselen van Gods regering

C. de geschiedenis-uitleg (‘historisch’): hele boek een profetische 
schets van 1e eeuw tot voleinding

D. de toekomst-/eindtijd-uitleg (‘futuristisch’, ‘eschatologisch’): 
vanaf Op 4 (vnl.) toekomst
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JC beoordeelt de gemeente(n)
Openbaring 2-3
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taferelen in de hemel
Openbaring 4 + 5

02-10-2018

God, de schepper, regeert (Op 4)

de Leeuw = het Lam:
mag de boekrol openen (Op 5)



Openbaring – sluit aan bij …

• Js 61:2 → … dag van de wraak van onze God (vgl. Rm2:5)

• Hd 17:31 – God … aardrijk zal oordelen door een man …
• 2Th1:6-10 – … te vergelden … als Hij wraak brengt … om 

bewonderd te worden in zijn heiligen (vgl. Zc14:5b)

opname gemeente
• 1Th1:10 – … Zijn Zoon … te verwachten … redt vd komende toorn
• 1Th4:17 – … opgenomen, de Heer tegemoet … altijd met Hem zijn

ondersteunend in Op
• Op3:10 – bewaren voor het uur vd verzoeking
• Op4:4 – 24 oudsten (opgenomen in de hemel)
• Op7 – gelovigen in Israël onderscheiden van die uit de volken

(i.t.t. 1 gemeente van Jood en ‘heiden’)
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Openbaring – (tijds)indeling

• sleutel 1 - opdracht (1:19): schrijf dan …
– wat je gezien hebt → verschijning van de Heer (1:9-18)

– wat is → beschreven in de 7 brieven (Op 2-3): huidige tijdperk
– wat hierna zal gebeuren → rest van het boek (Op 4:1-22:5): toekomst

vgl. 4:1 “… Ik zal je laten zien wat hierna moet gebeuren”

• sleutel 2 – openingen in de hemel
– een deur geopend → en zie: een troon (en Wie er op zit) (4:1-2)

→ scope: de hele wereld
– de tempel van God geopend → ark van Zijn verbond gezien (11:19)

→ focus: Israël en zijn Messias
➢ eind beide gedeelten: lofprijzing dat God zijn koningschap heeft aanvaard (Telos; 

HSV: koning is geworden): 11:17 en 19:6

– de hemel zelf geopend → en zie: een wit paard(en Berijder) (19:11)

→ de zichtbare vestiging – door de hoogste Koning
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Op 6-11: structuur

• het hemels tafereel (4-5)

• zeven zegels (6:1-8:5)
a. eerste vier zegels → 4 paarden, opgeroepen door 

de 4 levende wezens
b. laatste drie zegels

❖ uitweidingen na 6e en 7e zegel

▪ zeven engelen met zeven bazuinen (8:6-11:18)

a. eerste vier bazuinen: treffen derde deel van 
aarde, zee, wateren, hemellichamen

b. laatste drie bazuinen (3-voudig wee): 
2 demonische legers en Gods koninkrijk 
aangekondigd
❖ uitweidingen na 6e en 7e bazuin
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7 zegels (1)

De zeven zegels → het Lam opent ze (6:1,3,5,7,9,12;8:1)

a. eerste vier zegels (6:1-8) → 4 ruiters
‘Kom’, ‘werd gegeven’ → kwade machten onder Gods toestemming

(vgl. Job)

1) het witte paard: met boog
→ schijnvrede (vgl. 1 Th 5:3)

2) het vuurrode paard: met groot zwaard
→ oorlog i.p.v. vrede (elkaar afslachten)

3) het zwarte paard: met weegschaal 
→ woekerprijzen voor 1e levensbehoeften

4) het grauwe/bleekgroene paard 
→ dood door zwaard, honger, dood(pest?), wilde dieren
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7 zegels (2)

b. laatste drie zegels (6:9-17 + 8:1-2)

5) zielen onder het altaar
▪ zielen → niet opgestaan

▪ als martelaren gestorven
▪ roepen om wraak
▪ moeten wachten op lotgenoten
➢ gestorven na de opname vd gemeente

6) grote verwarring
▪ heftige verschijnselen
▪ iedereen verbergt zich
▪ erkenning dat de dag van de toorn van 

God & het Lam is aangebroken
❖ uitweiding 1
7) …
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uitweiding 1: Israël & volken
(Openbaring 7)

Er sterven martelaren in deze tijd (6:9-11)

Er komen gelovigen door deze tijd (de grote verdrukking) heen:

A. 144.000 verzegelden (7:1-8)

• uit elke stam van Israël 12.000 (symbolisch)
• alle stammen worden genoemd (stam Dan mist …)
• zijn verzegeld als bescherming

B. een grote menigte die niemand tellen kan (7:9-17)

• uit alle naties, stammen, volken, talen
• bekleed met witte kleren
• komen uit de grote verdrukking

(7:14; Mt24:21vv; vgl. Mk13:19vv)

opmerkingen
• God heeft ‘Israël-project’ weer opgepakt (vgl. Hd15:16-17 ‘daarna’; Rm11:25)

• geen behoudenis buiten het bloed van het Lam (vgl. 7:14)
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7e zegel → 7 bazuinen

7) stilte → 7 engelen met bazuinen (8:1-2)

❖ uitweiding 2→ reukwerk: kracht aan de gebeden v/a heiligen (8:3-5)

➢ Het Lam opent alle zegels, elke engel blaast 1 bazuin

a. eerste vier bazuinen (8:7-12)

1-4) treffen derde deel van aarde, zee, wateren, hemellichamen

b. laatste drie bazuinen (9:1-21 + 11:15-18)

→ worden aangekondigd als 3x wee (8:13, vgl. 9:12;11:14)

5) sprinkhanenleger: uit de put vd afgrond, met Verderver als koning
→ 5 maanden pijnigen, zonder dood (verzegelden niet! 9:4)

6) leger, aangevoerd door (demon)engelen, ruiters te ‘paard’
→ doden derde deel mensen (vuur, rook, zwavel)

➢ overigen: geen bekering van afgodendienst, boze werken (9:20-21)

❖ uitweiding 3
7) …
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uitw. 3: open boekje, 2 getuigen
(Openbaring 10:1-11:14)

A. Engel met open boekje (10:1-10)

• 7 sprekende donderslagen (vgl. Jh12:29).
• woorden verzegeld (vgl. Dn8:26;12:4,9)

• verborgenheid van God … aan de profeten verkondigd (11:7)

• boekje gegeten: zoet & bitter

B. 2 getuigen (11:1-13)

• focus op Israël: tempel met aanbidders, heilige stad (vgl. 11:8)

• 2 → als getuigenis (letterlijk? vs. 10 → ja)

• kracht van Elia (vuur, geen regen) en 
Mozes (water in bloed, plagen)

• confrontatie met de volken (11:2,9-10)

• gedood door ‘het beest’ … maar weer levend 
→ naar de hemel 

(getuigenis: 3½ jaar levend, 3½ dag dood)
• 7000 doden door aardbeving → overigen gaven eer aan God

NB: 42mnd=1260d (11:2,3); beest uit afgrond (11:7): volgende keer 
16-10-2018



7e bazuin (Op 11:14-18)

• wordt aangekondigd als 3e en laatste ‘wee’

• kondigt het eeuwig koninkrijk van Christus aan

• de Almachtige, die is en die was, (is gekomen en) heeft 
zijn koningschap aanvaard

• de tijd van oordeel, loon en straf is gekomen

➢ we staan hier vlak voor de verschijning van de 
Koning der koningen (vgl. 19:11 e.v.)
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onthoud

• geen redding buiten het offer van Jezus

• gelovigen overwinnen: of door de dood, of in het leven

• God, de Almachtige, komt (zal zijn koninkrijk vestigen)

Hij is ‘in control’
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Pauze
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Vragen

1. Lees samen Jh3:16-18 en Hd17:30-31. De boodschap van redding en 
eeuwig leven als je gelooft, je bekeert, wordt daar in contrast gebracht 
met verloren gaan en oordeel. In hoeverre en wanneer zouden wij ook op 
het komende oordeel moeten wijzen als we het evangelie doorgeven? 
Moet dat altijd?

2. Hb11:32-38 laat zien dat het geloof tot 2 soorten uitkomsten kan leiden 
(net zoals we in Op6:9-11 versus Op7:3-17 zagen). Zou jij de 2e groep in 
Hb ook overwinnaars noemen? Hoe bemoedigt Rm8:35-37 deze groep (en 
ons allemaal)?

3. In Op6:10 roepen de ‘zielen’ om wraak? Wat voor reactie wordt er van 
ons gevraagd (zie Mt5:44, 1Pt3:9)? Welke voorbeelden ken je? Hoe 
reageer jij?

4. In Op8:3 worden de gebeden van de heiligen verbonden met reukwerk. In 
5:8 wordt dat nog sterker gezegd. Wat zegt jou dat over hoe God naar je 
gebeden kijkt (luistert)?

Neem samen tijd om voor elkaar te bidden. Wellicht kunnen jullie ook gericht 
voor iemand bidden dat die zich zal bekeren en in Jezus Christus geloven.

16-10-2018


