een stralende bruid, die uitziet naar …
(eind goed, al goed)

Openbaring 20 – 22
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Openbaring: indeling
toekomst-/eindtijd-uitleg (‘futuristisch’, ‘eschatologisch’):
vanaf Op4 nu nog steeds toekomst
•

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

•

sleutel 2 – openingen in de hemel
– 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
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vorige avonden: Op 1-3
Jezus verschijnt in glorie; Hij beoordeelt de gemeente(n)
•
•

openingsvisioen: verschijning Jezus Christus + opdracht
brieven 7 gemeenten  profetische kerkgeschiedenis
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vorige avonden: Op 4-11
God regeert de wereld (regenboog  zijn trouw)
•
•
•

God regeert  het Lam regeert: boek met 7 zegels
Lam opent 7 zegels, 7 bazuinen geblazen  oordelen
144.000 verzegelden; grote menigte; 2 krachtige getuigen
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vorige avonden: Op 12-16
God is zijn verbond met Israël trouw
•
•
•

strijd: satan+‘wereld’heerser+antichrist  (gelovig) Israël + messias Jezus
1) 144.000 met naam van het Lam op voorhoofd
2) overwinnaars over beeld & beest en getal naam
7 schalen  laatste plagen
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vorige avonden: Op 17-19
De weg vrij voor de bruiloft van het Lam
•
•
•
•

de
de
de
de

ontrouwe kerk (hoer, Babylon) geoordeeld
wereldse macht schudt de geestelijk macht af
bruiloft van het Lam: bruid + genodigden
hoogste Koning verslaat de duivelse machten
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het komende Christus’ rijk
(Op 20:1-7)
•
•

de satan gebonden en in de afgrond (9:1-2,11;Lk8:31)
duurt duizend jaar (20:2,3,4,5,6,7)

NB: vrederijk  Js11:1-10;65:17-25, etc.

•

de eerste opstanding
–
–
–



van rechtvaardigen (Lk14:14; vgl. Hd24:15)
tot het leven (Jh5:29a; vgl. Dn12:2)
van tussen de doden uit (Lk20:35)
gevrijwaard van de 2e dood
regeren met Christus (20:4,6)
NB: 1e opstanding in fasen: Jezus, bij zijn opstanding
(Mt27:58), bij Zijn komst (1Th4:16), sluit hier af!
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het eindoordeel
(Op 20:8-15)
de satan losgelaten (vgl. 20:3 ‘moet’)
 gigantisch leger
•
•

het leger: door vuur verteerd
de satan: in poel van vuur geworpen

de finale rechtszitting voor de grote witte troon
•
•
•

•

einde van deze schepping (20:11)
alle doden – overal vandaan (20:13) – staan voor Hem:
onrechtvaardigen (Hd24:15), ten oordeel (Jh5:29)
een nauwkeurige hemelse boekhouding
– vonnis naar hun werken (bijgehouden!) (20:12,13)
– dubbelcheck in boek van het leven (20:12,15)
dood+dodenrijk in de poel van vuur (vgl. 1Ko15:26)
= 2e dood
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alles nieuw
(Op 21:1-8)
•
•
•
•
•

nieuwe hemel + aarde; geen zee meer
heilige stad, nieuw Jeruzalem, versierd als een bruid
God zelf woont bij de mensen, zijn volk
God zal elke traan afwissen (vgl. 7:16)
geen dood, rouw, huilen, pijn meer

“Zie, Ik maak alles nieuw”
scherpe tweedeling:
•
•

overwinnaar  bovenstaande is voor jou; zoon van God
kwaaddoeners  2e dood = poel van vuur&zwavel – gescheiden van God

27-11-2018

tijdsschema
opname gemeente
wat je gezien hebt

wat is

Johannes' tijd

kerkgeschiedenis
(onze tijd)

eindoordeel
wat hierna gebeuren zal

1e helft
Op1:9-20

Op2 + 3

komst v.
Christus

periode van oordelen
(70e jaarweek Daniel)

1000-jarig rijk

eeuwige toestand

2e helft
Op 4 - 10
Op11:1-18 (?)

……………………………………………………….. Op11:19-12:18

Op13
…… Op14
Op. 15+16

…………………………………………………………………………………..

Op17+18
Op19:11-21
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Op20:1-6 …7-15
Op21:9-22:5

Op21:1-8

de bruid, het nieuw Jeruzalem
(Op 21:9-22:5)
•
•
•

opnieuw 1 vd engelen met de 7 schalen  terugblik
de heerlijkheid van de bruid/vrouw van het Lam 
een schitterende stad - Jeruzalem:
– heerlijkheid van God: o.a. jaspis (vgl. 4:2)
– twaalf! (22x in Op, 9x hier  verbinding OT-NT)
• poorten  12 stammen van Israël
• fundamenten  12 apostelen van het Lam
– vierkant, kubus (volmaakt) (ribbe: 2.200km!)
– God en het Lam: haar tempel, haar licht  geen nacht in haar
– alle onreinheid blijft buiten; toegang  in boek vh leven vh Lam
– 1 straat, rivier  boom vh leven
– tot zegen voor de naties
(licht: 21:22; genezing: 22:2)
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uitnodiging en uitroep
(Op 22:6-21)
nogmaals benadrukking van:
• spoedig (22:6,7,12,20); tijd is nabij (22:10)
• belang/ernst vd profetie (22:7,10,18-19)
• keuze: onrecht-vuil  rechtvaardig-heilig
 buiten  gelukkig
uitnodiging: kom en drink! (Js55:1;Jh7:37;Op21:6b)
uitroep: kom (Geest+bruid! ieder persoonlijk?)
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Ja, Ik kom spoedig!

Amen, kom, Heer Jezus!

Pauze
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Vragen
1.
2.

3.

4.

Wat raakt jou het meest in de toekomstbeschrijvingen van de nieuwe
hemel en aarde en het nieuwe Jeruzalem (Op21:1-22:5)?
Straks wordt alles nieuw en straalt de bruid zichtbaar met de heerlijkheid
van God. Ons voorrecht: wij zijn al nieuw (2Ko5:17) en mogen Gods
heerlijkheid al zien en laten zien (2Ko3:18). Hoe ervaar jij dat?
Wij mogen mensen uitnodigen om te drinken van het levenswater
(Op22:17). Hoe kunnen wij/jij meer mensen uitnodigen? (Misschien iets
om nu al voor te bidden!?)
“Laat degene die het hoort, zeggen: Kom!” (Op22:17). Hebben deze
avonden je kijk op de komst van de Heer veranderd, je er-naar-uitzien
versterkt? Hoe, waardoor?

Neem de tijd om samen te danken en te bidden. Bid dat de Heer je iemand op
het hart legt om uit te nodigen om te drinken van het levenswater. Dank de
Heer Jezus dat we mogen uitzien naar zijn komst.
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