Een beestachtige oorlog
Openbaring 11:19-16:21
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doel van de serie
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Openbaring: indeling
toekomst-/eindtijd-uitleg (‘futuristisch’, ‘eschatologisch’):
vanaf Op4 nu nog steeds toekomst
•

sleutel 1 - opdracht (1:19): schrijf dan …

•

sleutel 2 – openingen in de hemel

1) wat je gezien hebt → verschijning van de Heer (1:9-18)
2) wat is → beschreven in de 7 brieven (Op 2-3): huidige tijdperk
3) wat hierna zal gebeuren → rest van het boek (Op 4:1-22:5): toekomst
4:1 “… Ik zal je laten zien wat hierna moet gebeuren”
– een deur (4:1): een troon → de hele wereld
– de tempel van God (11:19): ark van Zijn verbond → Israël & Messias
➢ de hemel zelf (19:11): wit paard → zichtbare vestiging Gods koninkrijk
wat je gezien hebt

wat is

Johannes' tijd

kerkgeschiedenis

Op. 1:9-20
Op. 2 + 3
…………………………………………………………..
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wat hierna gebeuren zal
komst v.
periode van oordelen
Christus

Op. 4:1 - 11:18
Op. 11:19 - 16:21
Op. 19:11 e.v.

vorige keer (Op 4-11)
God blijft zijn belofte aan de
mensheid trouw (regenboog)!

•

het hemels tafereel (4-5)

•

zeven zegels (6:1-8:5)

a. eerste vier zegels → 4 paarden (demonische machten)
b. laatste drie zegels
o 5) zielen onder het altaar; 6) grote verwarring
❖ uitweiding: 144.000 verzegelden uit Israël
grote menigte uit alle naties
o 7) stilte; 7 engelen met bazuinen
❖ uitweiding: reukwerk: kracht aan de gebeden v/a heiligen

▪

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

b.

30-10-2018

eerste vier bazuinen: treffen derde deel van
aarde, zee, wateren, hemel
laatste drie bazuinen (3-voudig wee)
o 5) + 6): 2 demonische legers
❖ uitweiding: Engel met Boekje → 2 getuigen in Jeruzalem (vgl. Mozes, Elia)
o 7) de Almachtige heeft zijn koningschap aanvaard

open van vorige keer

•

42 maanden (11:2)

•

1260 dagen (11:3)

•

het beest dat opstijgt uit de afgrond (11:7)

•

3½ dag (11:9,11)
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Op 12-16: structuur
God blijft het verbond met zijn volk Israël trouw (ark vh verbond)!
❖ uitweiding na 7e bazuin: 3 tekenen in de hemel (11:19-15:4):
– vrouw (zon, maan, 12 sterren) (12:1)
– vuurrode draak (12:3) → beest uit zee, beest uit aarde
o taferelen uit die tijd: 144.000 met hun lied; 3 engelboodschappen; de oogst van de aarde
– 7 engelen met laatste plagen (15:1) → overwinnaars op glazen zee

•

de 7 engelen komen uit de tempel, krijgen hun oordeelsschalen
en gieten die uit op de aarde (15:5-16:21)
❖ uitweidingen na 6e schaal (oorlog in Harmageddon) en 7e
schaal (…)
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de vrouw en de draak (Op 12)
•

vijandschap draak – vrouw: om haar kind. Draak
– krijgt het kind niet te pakken: naar God (12:5)
– vervolgt de vrouw, maar: heeft schuilplaats (12:6,13-16)
– voert oorlog tegen rest van haar nageslacht (12:17)

•

draak: de slang, de duivel, de satan (12:9)
– met 3e deel sterren (12:4) = engelen (12:9)

•

vrouw: (gelovigen in) volk Israël
–
–
–
–

kleed: zon; voetbank: maan; kroon: 12 sterren (vgl. Gn37:9)
Zoon = Jezus: hoedt naties met ijzeren staf (2:17;19:15; Ps2:9)
Michael komt voor haar op (Dn10:21;12:1 – uw vorst)
nageslacht: geboden v God, getuigenis v Jezus
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de overwinning aanstaande
(tijd, tijden en een halve tijd)

oorlog: Michael+engelen  draak+engelen →
•
•
•
•

de hemel schoongeveegd (12:7-8)
de aanklager op de aarde geworpen (12:9-10)
aangeklaagden worden overwinnaars (12:10-11):
wapens: bloed van het Lam + hun getuigenis
duivel weet dat hij nog weinig tijd heeft (12:12)

weinig tijd: Op & Daniel
•
•

Op: 42 maanden (11:2;13:5), 1260 dagen (11:3;12:6), ‘3½ tijd’ (12:14)
Dn: ‘3½ tijd’ (12:7); ‘halve week’ (9:27); vgl. 1290d (12:11), 1335d (12:12)
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een duivelse drie-eenheid (1)
(Op 13)

beest uit de zee (vgl Dn7:3):
•
•

10 horens, 7 koppen, 10 kronen (1, vgl 12:3)
bijzondere kenmerken (vgl. 4 dieren in Daniel 7– Dn 7:3)
– 10 horens (Dn7:7)
– luipaard/panter (Dn7:6)
– beer (Dn7:5)
– leeuw (Dn7:4)
Daniël → Babylonië, Perzië-Meden, Griekenland, Romeinse rijk

•
•
•
•
•

dodelijke wond genezen
grootspraak, lastert God (1,5-6; Dn7:8,11,20)
oorlog tegen heiligen → overwinnen (7a, vgl 12:17; Dn7:21)
wereldheerschappij (7b)
allen zullen hem aanbidden (4,8) … behalve ‘… in … boek … Lam …’

➢ (heerser) wereldrijk (volkerenzee) = hersteld Romeinse rijk
NB: draak gaf (2,4)  werd gegeven (5,7) → God regeert! (vgl. Op 6 )
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een duivelse drie-eenheid (2)
(Op 13)

beest uit de aarde
•
•
•
•
•
•

horens als een lam, maar sprak als draak
misleidende tekenen (Mt24:24; 2Th2:9-10)
gezag afgeleid van 1e beest
bevordert aanbidding 1e beest
beeld dat spreekt  aanbidden
geen handel zonder merkteken (naam/getal 666)
→ merkteken en aanbidden gekoppeld (14:11)

➢ antichrist = valse profeet (16:13) (aarde/land)
beest uit afgrond (11:7) =
beest uit de zee
(oorlog voeren, overwinnen; 17:8)
30-10-2018

bemoedigende taferelen (Op 14)
•

144.000 met naam Lam en zijn Vader op voorhoofd (1-5; vgl 7:3)
– op de berg Sion → onderstreept link met 7:3-8
– i.t.t. merkteken beest op rechterhand of voorhoofd, 13:16
– nieuw lied, voor hen alleen (3)

•
•
•

engel 1: eeuwig evangelie: vrees, eer, aanbid God! (6-7)
engel 2: Babylon zal vallen! (8)
engel 3: neem geen merkteken beest (volharding)

•

stem: gelukkig als je nu in de Heer sterft (13)

•

oogst van de aarde + oogst trossen wijnstok (14-20)

(9-12; vgl 12:17)
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7 laatste plagen (1) (Op 15-16)
• aankondiging 7 engelen met laatste plagen (15:1)
❖ uitweiding 4b: overwinnaars over
beeld&beest en getal naam
•
•

opgestane martelaars
(glazen zee met vuur; vgl 14:13)
zingen lied van Mozes en van het Lam

o grimmigheid (emotie) van God
– aangekondigd in 14:10,19
– komt tot uiting in de zeven schalen (15:1,7;16:1)
– benadrukt doordat niemand de tempel binnen kon gaan

•
•

1e vier schalen: op aarde (zweren), zee (bloed), wateren (bloed),
zon (verbranden)
5e: duisternis en zweren in kon. vh beest (kan niet beschermen)
➢ effect: God lasteren, zich niet bekeren
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(16:9,10; i.t.t.de hemel: 16:5-7)

7 laatste plagen (1) (Op 15-16)
• 6e schaal: wegbereiding voor koningen uit oosten
❖ uitweiding 5
•
•
•

•

3 demonen (uit draak, beest, valse profeet) verzamelen de koningen voor
de oorlog: tegen God en zijn volk
uitroep van God/Christus: Zie, Ik kom als een dief → plotseling eind
strijdlocatie: Harmageddon (vlakte van Jizreël?)

7e schaal → “het is gebeurd” (16:16:17; vgl 15:1,8)
–
–
–
–

een verschrikkelijk grote aardbeving
steden vallen: de grote stad (Rome?); steden in haar kielzog
Babylon komt aan bod (→ volgende keer)
hagelstenen, 20-40 kilo zwaar

➢ men blijft God lasteren
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onthoud

• in de donkerste, zwaarste tijd zijn er nog vele gelovigen die
volharden tot het eind: hetzij levend er doorheen, hetzij tot
de dood

• Gods oordelen zijn rechtvaardig (terecht)!
• ieder mens krijgt de gelegenheid zich te bekeren
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Pauze
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Vragen
1.

Gods volk wordt gekenmerkt door het bewaren a) van Zijn geboden
(woord) en b) van het getuigenis van (geloof in) Jezus (12:17;14:12). Dat
gold ook voor Johannes (1:9). Hoe kunnen wij elk van beide bewaren?
Hangt het een met het ander samen?

2.

Op 12:11: Het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis zijn
blijkbaar wapens waarmee we de duivel (de aanklager) kunnen
overwinnen. Hoe werkt dat dan? Heb je daar ervaring mee?

3.

Op 14:4-5: wat kunnen we leren van de 144.000 (ook van het
‘maagdelijk’ als je dat figuurlijk opvat; vgl. bijv. 2 Kor 11:2)?

4.

Op 16:5-7: de engel van de wateren en het altaar erkennen dat God
rechtvaardig is met het oordelen. Hoe kijk jij daar tegenaan als je al die
oordelen in dit boek leest?

Neem samen tijd om voor elkaar te bidden in het gebruik van onze wapens (zie
vraag 2). Bid om Gods manier van kijken naar het onrecht en de
ongerechtigheid in deze wereld.
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