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Dingen die (met) haast geschieden moeten 
 

Een systematische verklaring van het Bijbelboek Ope nbaring 
 

(deel 1) 
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Voorwoord 

Verantwoording: 
Onder de titel “Dingen die (met) haast geschieden moeten”  (zie Openbaring 1:1)1 bied ik de lezer hierbij de uitwer-
king aan van een serie door mij gehouden Bijbellezingen over het boek Openbaring. Het komt mij als wenselijk voor dit 
te doen met enige inleidende opmerkingen. Om te beginnen met het opschrift (de titel): dat is ontleend aan het aller-
eerste vers van het laatste Bijbelboek – Openbaring 1:1 –  en ik koos hiervoor, omdat het mijn vurige wens en ver-
wachting is dat deze van God ingegeven en daarom krachtvolle woorden velen ertoe zullen brengen zich met de be-
doelde “dingen” ernstig bezig te houden. In deze wens is ook de reden gelegen waarom ik tot uitgave van deze studie 
besloten heb. 
 

Wat nu de inhoud betreft, in de ondertitel komt naar voren welke opzet werd gekozen voor de bestudering van het 
boek Openbaring. In tegenstelling met de meeste commentaren bij dit Bijbelboek geschiedt de behandeling namelijk 
niet volgens de “tekst voor tekst” methode2, maar volgens een methode die de (profetische) samenhang van dit Bijbel-
boek bedoelt aan te tonen. Het is een “systematische” verklaring, een verklaring opgezet volgens een bepaald “sys-
teem”. Bij de behandeling is uitgegaan van een “kalender van de eindtijd”, in de opstelling waarvan de vruchten zijn 
verwerkt van jarenlang onderzoek van de Bijbelse profetie, niet alleen verricht door mij, maar ook door anderen (van 

                                                           
1 De vermelde Bijbelteksten (of korte Bijbelgedeelten) zijn in principe uit de Statenvertaling, tenzij anders vermeld . (noot – AK) 
2 Voor de zgn. “tekst voor tekst” methode kunnen wij u de volgende (uitgebreide) studies van het boek Openbaring aanbevelen: 
“Die is en Die was en Die komen zal”,  van CJH. Theys en/of “Aantekeningen bij HET BOEK OPENBARING: Het geopen baar-
de Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dag en” van E. van den Worm. Informatie hierover is te verkrijgen bij A. Klein 
via info@eindtijdbode.nl  
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wie ik noem: br. WH Offiler en br. CJH Theys3). Het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een door mensen uitge-
dacht systeem, maar om een schikking of ordening van Godswege, geopenbaard in Zijn Woord, volgens welke de ge-
beurtenissen van de eindtijd hun beslag zullen krijgen. De lezer dient voor ogen te houden dat de gekozen methode 
van behandelen – die er, praktisch gezien, op neerkomt dat de hoofdstukken van het boek Openbaring “in elkaar ge-
schoven” worden en die erop gericht is de “grote lijn” te laten zien – beperkingen inhield voor wat betreft het maken 
van gedetailleerde (en dus meer de opbouw van het boek betreffende) uitweidingen. 
 

Van het hart moet mij nog dat ik het betreur, en het ook als een gemis beschouw, dat in veel verklaringen van het boek 
Openbaring – door uiteenlopende oorzaken (in het algemeen: verband houdend met verkeerde uitleg) – geheel voor-
bijgegaan wordt aan het profetisch gebeuren van de VERVOLMAKING van de Gemeente van Jezus Christus . Op-
merkelijk en misschien wel kenmerkend is het  (bij alles wat er in onze tijd over de eindtijd geschreven wordt), hoe 
weinig aandacht aan deze VOLMAKING geschonken wordt  en hoeveel weerstand de gedachte hieraan ont-
moet.  Toch leert de Bijbel onweerlegbaar dat er in de laatste dagen een VOLMAAKTE Gemeente zal zijn (waartoe ve-
le gelovigen echter NIET zullen behoren!) en neemt de VOLMAKING van de Gemeente – als gebeuren voorafgaande 
aan Christus’ wederkomst4 en aan de Bruiloft van het Lam5 – een belangrijke plaats in in het boek Openbaring (dat in 
feite geschreven is om de gelovigen “GEREED” te doen zijn als Jezus wederkomt). Dit niet zien of niet willen zien, be-
tekent, dat men het voluit Nieuwtestamentisch karakter van het boek Openbaring miskent en, wat gevaarlijker is, er 
misschien een verkeerde (en te gemakkelijke) toekomstverwachting op nahoudt. 
 

Dat voor allen, die de bestudering van deze “dingen” ter hand nemen, mag gelden wat geschreven staat in Openbaring 
1 vers 4-6 (HSV): 
• “… genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en  Die komt , en van de zeven Geesten6, Die voor Zijn 

troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de 
koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en 
Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voo r God en Zijn Vader , Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
in alle eeuwigheid. Amen.” 

God zij al de heerlijkheid! 
H. Siliakus 

 

1. 

Het Bijbelboek Openbaring 
Het Bijbelboek “Openbaring” (in het Grieks: “Apocalyps”) heeft als het enige profetische boek van het Nieuwe Testa-
ment een aparte plaats in dit deel van de Bijbel. Maar ook in de Bijbel als geheel neemt het een bijzondere plaats in. 
Niet alleen  

1. omdat het profetisch perspectief van het boek verder reikt dan dat van de meeste andere profetische boeken, en  
2. omdat het de eindtijdgebeurtenissen gedetailleerder weergeeft dan die andere boeken, maar ook  
3. omdat dit het enige boek  is dat alleen maar uit beschrijvingen van gezichten of  visioenen bestaat .  

Om te illustreren hoe belangrijk en afwijkend dit Bijbelboek is en hoezeer het beschouwd moet worden als het absolute 
hoogtepunt van het “Boek der boeken”, wijs ik erop dat wanneer wij de tabernakelstructuur van de Bijbel als geheel la-
ten oplichten (de opbouw en indeling van de Bijbel vertoont overeenkomst met de structuur van de Israëlitische taber-
nakel7), wij ontdekken dat de Openbaring op de plaats van de Ark van het Verbond staat. De Openbaring is dus het 
hoogtepunt, de apotheose, het schitterende slot. 
 

                                                           
3 Als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie dan (via www.eindtijdbode.blogspot.com) het artikel op ons Weblog van 23-8-
2009. Zie vooral ook het “In memoriam”. 
4 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De Wederkomst van Christus nader bekeken ” van A. Klein. 
(noot – AK) 
5 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aar de” van 
E. van den Worm. (noot – AK) 
6 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God ” van E. van 
den Worm. (noot – AK) 
7 Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Israëlitische Tabernakel kunnen wij u de studies “Christus in de 
Tabernakel ” van CJH. Theys en/of “De Tabernakel van Israël ” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een 
waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm aanbevelen. Zie onze website www.eindtijdbode.nl 
(noot – AK)  
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In het boek Openbaring worden uiteindelijk zeer concreet en duidelijk Gods bedoelingen met de mensheid geo-
penbaard . Openbaring betekent ook letterlijk “openbaring”! In geen enkel ander Bijbelboek worden dan ook zoveel 
“verborgenheden” onthuld. Tot de belangrijkste van deze verborgenheden behoren: 
 

1 De “verborgenheid van het Woord 
God” 

Zie Openb. 6 Vergelijk Kol. 1:25-26 en 4:3-4; 

2 De “verborgenheid van de 
Bruid/Bruidsgemeente” 8 

Zie Openb. 1:20 
en Openb. 12 

Openbaring 12 is het centrale hoofdstuk van het 
boek. Vergelijk de inleidende tekst, Openb. 11:19; 

3 De “verborgenheid van de ONge-
rechtigheid” 

Zie Openb. 13 de antichrist (vergelijk 2 Thess. 2:7-8); 

4 De “verborgenheid van de valse 
gemeente/kerk” 9 

Zie Openb. 17 zie de verzen 5 en 7; 

5 De “verborgenheid van Israël” 10 Zie Openb. 7:2-8 de 144.000, wier openbaring niet alleen het terug-
vinden van de verloren gewaande 10 stammen 
veronderstelt, maar ook het bekend worden van 
Gods eigenlijke doel met Israël (alle 12 stammen). 

 
Maar de grootste verborgenheid die vervuld zal worden – en die in eerste instantie bedoeld wordt in Openbaring 10:7 – 
is de “verborgenheid van de huwelijksverbintenis tussen Christus en Zijn van de aarde gekochte 
Bruid/Bruidsgemeente”.11 Openbaring 10:7 wijst heen naar Openbaring 11:19 en deze tekst wijst op zijn beurt heen 
naar Openbaring 12:1-2 (wat overigens niet wil zeggen, dat het gebeuren van Openbaring 12 volgt op het gebeuren 
van Openbaring 11:15-19). 
Bij een menselijk geschrift of bij een muziekwerk van de mens wordt het “hoogtepunt” (de climax) altijd “halverwege” 
(in het midden) gevonden. Bij God is dit anders. In de Bijbel wordt de climax bereikt in het boek Op enbaring.  Na 
Openbaring te hebben gelezen (dus: van alles wat God te zeggen had, kennisgenomen hebbende), treden wij als het 
ware de hemel binnen (de wereld van “aanschouwen”). “Onze wandel is in de hemelen”! Dan kan ons de bijna ONdefi-
nieerbare ervaring ten deel vallen als zou voor ons persoonlijk alles reeds vervuld zijn (een diep inzicht in Gods 
Raadsplan van Verlossing). Het is dan alsof wij alleen de afwikkeling in de tijd nog moeten afwachten. 
 

Het boek Openbaring is, geeft en beschrijft eigenlijk “de OPENBARING van Jezus Christus”  (zie Openb. 1:1a). Je-
zus’ Zelf-openbaring brengt de openbaring van zoveel verborgenheden met zich mee. Het inleidende visioen is dan 
ook letterlijk een openbaring of verschijning van Jezus Christus – zie Openbaring 1:10-18.  

1. Aan Johannes openbaarde Hij Zich TOEN,  
2. in het (als gevolg van deze openbaring ontstane) boek Openbaring openbaart Hij Zich NU, aan allen die door de 

Heilige Geest geleid worden, hetgeen resulteert in een verstaan (d.i. het geestelijk begrijpen) van dit boek,  
3. maar uiteindelijk is het boek Openbaring een profetie van “de openbaring van Jezus Christus”  STRAKS.  

Want alles wat in “de laatste dagen” zal gebeuren houdt verband met, en zal uitlopen op, en is eigenlijk deel van… “de 
openbaring van Jezus Christus”, Zoon van God, Koning der koningen en Heer der heren, op “de Dag des Heren”12, 
ZIJN dag (vergelijk Openbaring 1:10). DEZE openbaring noemen wij ook wel: de “wederkomst van de Here Jezus 
Christus” of de “verschijning van de Here Jezus Christus”. 
 

Opmerking:   Er is nog een andere “openbaring van (de verborgenheid van) Jezus Christus”, namelijk die welke be-
doeld wordt in Kolossensen 1:25-26 en 4:3-4. Hierbij gaat het meer bepaald om de “openbaring van het 
Woord (d.i. Jezus)”, iets dat eveneens zijn volledig beslag pas in de laatste dagen zal krijgen. 

 

“De openbaring van Jezus Christus” (opgevat als Zijn wederkomst) en de “Dag des Heren” zijn twee profetische be-
grippen, die wij ook elders in de Schrift tegenkomen. Om ons tot het eerste te beperken, op de volgende plaatsen el-

                                                           
8 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Een Ander geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12? ” 
van A. Klein. (noot – AK) 
9 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote  hoer 
van Openbaring 17 ” van E. van den Worm. (noot – AK) 
10 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak! ” van E. van den Worm. (noot – 
AK) 
11 Zie noot 4. 
12 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De Dag van JaHWeH (of: De Dag des Heren )” van E. van den 
Worm. (noot – AK) 
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ders in het Nieuwe Testament wordt van “de openbaring van Jezus”  (met DEZE woorden) op de “Dag des Heren” 
gesproken: 
 
 

1 Korinthe 1:7 “verwachtende de openbaring van de Here Jezus Christus”; 
2 Thessalonicensen 1:7 “verkwikking in de openbaring van de Here Jezus”; 
1 Petrus 1:7 “in de openbaring van Jezus Christus”. 

  
Deze openbaring wordt ook bedoeld in: 
 

Romeinen 2:5 “dag van de openbaring van het oordeel van God”; 
Romeinen 8:19 “de openbaring van de kinderen (d.i. de zonen) Gods” (zij worden MET Jezus geopenbaard); 
1 Petrus 4:13 “de openbaring van Jezus’ heerlijkheid”. 

 
En verder in:  

• Lukas 17:30 
• Kolossensen 3:4 
• 1 Petrus 1:5 
• 1 Johannes 2:28 en 3:2. 

 

Als “toekomst van Jezus Christus”  komen wij deze openbaring tegen in: 
• Maleáchi 3:2 
• Matthéüs 24:3, 27, 37, 39 
• 1 Korinthe 15:23 
• 1 Thessalonicensen 2:19, 3:13, 4:15, 5:23 
• 2 Thessalonicensen 2:1, 8 
• Jakobus 5:7, 8 
• 2 Petrus 1:16, 3:4, 12 
• 1 Johannes 2:28 

 

En als “verschijning van Jezus Christus”  in: 
• 2 Thessalonicensen 2:8 
• 1 Timótheüs 6:14-15 
• 2 Timótheüs 4:1, 8 
• Titus 2:13 
• 1 Petrus 5:4 
 

Dat het GEHELE laatste boek van de Bijbel aan dit onderwerp gewijd is, is reeds een aanwijzing ervoor dat er een tijd 
zou komen (en zou dit niet de tijd van de “LAATSTE dagen” moeten zijn ?), waarin dit het BELANGRIJKSTE ON-
DERWERP van onderzoek, bezinning en prediking  zal zijn voor de Gemeente van Jezus Christus . 

 
2. 

De datering van de beschreven gebeurtenissen 
Het boek Openbaring houdt zich bezig met de gebeurtenissen rond de openbaring (d.i. de wederkomst) van Jezus. Dat 
wil dus zeggen: met de “EINDTIJDgebeurtenissen”. Uitleggingen die de vervulling van de gehele profetie over de ge-
hele tijdsbedeling van de Gemeente (een periode van in totaal 2000 jaar) willen laten uitstrekken, geven hoogstens 
VOORvervullingen weer. Het woordje “ haast” van Openbaring 1:1 (in de Griekse grondtekst staat: “met  haast”, waar-
om hier gelezen zou kunnen worden: “wanneer het zover is, snel…”) moet ons naar de dagen van de EINDTIJD ver-
plaatsen. Zoals ook het woord “haastiglijk” in Openbaring 22:7, 12 en 20 (waar ook gelezen kan worden: “Wanneer Ik 
kom, kom Ik met haast ”, hetgeen zou betekenen dat het hier niet om een langdurige tijdsbepaling gaat) beschouwd 
moet worden als te zijn gesproken in de eindtijd. Wij moeten voor ogen houden dat Johannes, de (door God) geïnspi-
reerde schrijver van het boek, in de geest werd overgeplaatst naar de tijd van het einde en als verkerende in de eind-
tijd hoorde en zag hij wat, als die tijd is aangebroken, SPOEDIG geschieden zal; zag hij wat alsdan “op handen” of 
“nabij” is (zie Openbaring 1:3, waar ook gelezen zou kunnen worden: “want de tijd is ervoor gereed”). Wij kunnen dit 
vergelijken met 1 Petrus 4 vers 7a: “En het einde aller dingen is nabij”. Ondanks dat deze tekst ongeveer in 65 na 
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Christus is geschreven, moeten wij deze tekst toch lezen alsof de Heilige Geest hier spreekt in de eindtijd (dus in ON-
ZE dagen). Voor de Apostolische (1ste) eeuw gold echter wat geschreven staat in 2 Thessalonicensen 2:2. 
 

De datering van de in het boek Openbaring beschreven gebeurtenissen moet geschieden in “de eindtijd in engere 
zin” (d.i. in een beperkt, vrij kort tijdsbestek). Sommigen beschouwen heel de Gemeentelijke periode (van in totaal 2000 jaar) 
als “de laatste dagen” of “de eindtijd”. Aanleiding hiertoe geeft bijvoorbeeld Handelingen 2:16-17. Dit is niet onjuist. 
Maar doorgaans wordt in de Bijbel met “de laatste dagen” toch de SLOTFASE van de Gemeentelijke tijdsbedeling be-
doeld. Zoals bijvoorbeeld in 1 Timótheüs 4 vers 1:  
• “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot 

verleidende geesten en leringen der duivelen.”  
Om verwarring te voorkomen kunnen wij in het eerste geval spreken van “de eindtijd in ruimere zin ” en in het tweede 
geval van “de eindtijd in engere (d.i. in beperkte) zin ”. De gebeurtenissen van het boek Openbaring spelen zich, zoals 
eerder gezegd, af in de laatstbedoelde eindtijd. 
 

Al in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring wordt namelijk van de wederkomst van Christus gesproken (zie 
Openb. 1:7). En ook al is er een goede reden voor om “de brieven aan de zeven gemeenten” (zie Openbaring, hoofd-
stuk 2 en 3) als een “kerkgeschiedenis in vogelvlucht” te beschouwen, toch moeten wij aannemen dat ook deze brie-
ven uiteindelijk spreken over toestanden die gekend zullen worden in Gods (wereldwijde) Gemeente, in de SLOTFASE 
van onze tijdsbedeling. Want in de meeste brieven is sprake van of wordt een toespeling gemaakt op de wederkomst 
van Christus! Om hier even bij stil te staan, duidelijk wordt van de wederkomst van Christus gesproken in de brief aan 
de gemeente van: 
 
Efeze Zie Openb. 2:5 Elk tussentijds komen van Jezus om afrekening te houden, is een voorvervul-

ling van Zijn wederkomst. Hier wordt dus in laatste instantie van de weder-
komst gesproken; 

Pergamus Zie Openb. 2:16 Ook hier wordt in laatste instantie van de wederkomst gesproken. Vergelijk 
Openbaring 19:15; 

Thyatíre Zie Openb. 2:25 Dit kan eigenlijk uitsluitend als een verwijzing naar de wederkomst worden be-
schouwd. Hoewel wat geschreven staat in de verzen 26 en 27 ook betrekking 
kan hebben op heiligen die reeds VOOR de eindtijd intreedt gestorven zijn. Wij 
zouden hier dan kunnen spreken van het “aandeel van de opgestane heiligen 
in de slag van Armageddon”; 

Sardis Zie Openb. 3:3 Juist de wederkomst wordt keer op keer vergeleken met het komen van een 
dief in de nacht; zie Matth. 24:42-44, Luk. 12:39-40 en 1 Thess. 5:2; 

Filadelfia  Zie Openb. 3:11 Dit heeft uitsluitend op DE wederkomst betrekking; “Filadelfia” is het type van 
de “Bruidsgemeente van de 5 wijze maagden”.13 

 
Het staat daarom wel vast dat de gebeurtenissen, beschreven in het boek Openbaring, zo goed als allemaal gedateerd 
moeten worden in “de eindtijd in engere (d.i. in beperkte) zin”, zij het dat voor sommige gebeurtenissen ook VOORvervul-
lingen kunnen worden aangewezen. 
 

3. 

De tafereelsgewijze opbouw 
Willen wij het boek Openbaring goed verstaan, dan moeten wij voor ogen houden, dat het de gebeurtenissen van de 
eindtijd niet geheel in strikt chronologische volgorde weergeeft. Ditzelfde is trouwens van toepassing op vrijwel alle 
profetische boeken van de Bijbel. Voor het boek Openbaring hangt dit samen met de tafereelsgewijze opbouw van het 
boek. Laten wij vooral aandacht schenken aan het woord “tonen” in Openbaring 1:1. Dit is een belangrijk woord in het 
boek Openbaring. Behalve op deze plaats komen wij dit woord ook tegen in Openbaring 4:1, 17:1, 21:9 en 22:6. Het 
geeft aan, en onderstreept, dat God in dit boek verborgenheden wil OPENBAREN. Maar het bepaalt ons er ook bij dat 
het boek Openbaring eigenlijk een beschrijving is van “wat achtereenvolgens getoond werd”, van een aantal “tafere-
len”. In verschillende taferelen wordt voor de ogen van de apostel Johannes ontvouwd wat er in de eindtijd zal 

                                                           
13 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Een Ander geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van 
Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van 
A. Klein/E. van den Worm. (noot – AK) 
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gebeuren.  Tafereelsgewijs, met uiteenlopende wijzen van voorstelling en soms met decorwisselingen, de ene keer de 
schijnwerper gericht op Gods volk en de andere keer op de goddeloze wereld, wordt beschreven hoe de genadetijd ten 
einde spoedt en wat er daarna zal geschieden. 
 

In het geheel uit gezichten of visioenen bestaande boek Openbaring (met uitzondering van de inleiding, hoofdstuk 1, 
de verzen 1 t/m 9) kunnen wij een 20-tal taferelen onderscheiden.  

• Zie hiervoor het overzicht: “De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering” (zie bijlage 1 – aan het 
einde van dit hoofdstuk).  

Voor onoverkomelijke problemen komen wij te staan, met als gevolg verkeerde interpretatie(s), wanneer wij menen te 
moeten lezen volgens de regel: waar het ene tafereel in de tijd ophoudt, daar gaat het erop volgende tafereel in de tijd 
verder. Dit is een beslist ONbruikbare en, gelet op de aspectsverschillen van de taferelen, zelfs foutieve regel.  
Zo begint bijvoorbeeld het 5de tafereel – (volgens mijn indeling; er zijn wellicht nog andere indelingen mogelijk), dat wij 
vinden kunnen in Openbaring 7:9-17 (het visioen van de martelaren uit de Grote Verdrukking) – aan het begin van de 
Grote Verdrukking en het eindigt tegen het einde van deze periode. Maar het volgende (6de) tafereel – Openbaring 8:1 
t/m 9:21 (de opening van het 7de zegel) – begint in de tijd van de Bruiloft van het Lam (dus veel eerder in de tijd dan 
waar het voorgaande tafereel eindigt). 
 

Met wat hierboven werd opgemerkt, hangt mede samen dat verschillende taferelen elkaar “overlappen” en soms zelfs 
precies dezelfde periode weergeven, maar dan onder verschillende aspecten. Als het boek Openbaring de gebeurte-
nissen geheel in chronologische volgorde zou beschrijven, zouden er bijvoorbeeld drie perioden van 3½ jaar (d.i. de 
tijd van de Grote Verdrukking) moeten zijn: in Openbaring 11:2-3 (het 7de tafereel) lezen wij hierover, in Openbaring 
12:6 en 14 (het 9de tafereel) opnieuw en Openbaring 13:5 (het 10de tafereel) nog eens een keer. U begrijpt, in alle drie 
gevallen gaat het om dezelfde periode, waarvan in de beschrijving van de verschillende taferelen verschillende dingen 
worden gezegd, die echter goed met elkaar te combineren zijn. 
 

Nog een ander voorbeeld geef ik, dat aantoont, dat de plaats van een tafereel in het boek Openbaring (voorin, in het 
midden of achterin) op zichzelf genomen niets zegt over de tijd waarin het beschreven gebeuren plaats zal vinden (aan 
het begin, halverwege of aan het eind van de eindtijd). Het 16de tafereel is dat van de Bruiloft van het Lam (zie Open-
baring 19:6-10). De Bruid van het Lam komen wij al eerder tegen in het 9de tafereel (zie Openbaring 12:1-18), maar 
daar is zij reeds getrouwd en zelfs zwanger!14 Het 9de tafereel begint dus later in de tijd, dan het (latere!)16de tafereel! 
 

Op het eerdergenoemde overzicht vindt u aangegeven welke taferelen wij in het boek Openbaring kunnen onderschei-
den en welke hun tijdmarkering is. Zoals door de grafische voorstelling gemakkelijk waarneembaar is, is er wel een 
ZEKERE chronologische volgorde, maar niet alles staat exact in tijdsvolgorde. Er is eerder sprake van een “themati-
sche ordening”. De grote thema’s zijn:  
• Gods afrekening met de wereld en met satan,  
• hoe God “gereedkomt” met Zijn volk, 
• de vernieuwing en wederoprichting van alle dingen. 
De thematische groepering van de taferelen is als volgt: 
 
1 Hoe God “gereedkomt” met Zijn volk Tafereel 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20 
2 Gods afrekening met de wereld en met satan Tafereel 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 
3 Vernieuwing en wederoprichting Tafereel 17, 18, 19 

 

                                                           
14 Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn 
Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden  (zie Openbaring 
12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000  (die – in geestelijke zin natuurlijk  – “uit haar voortkomen”  door de VOLLE INWO-
NING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruid egom .  
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn 
geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam 
van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens , net als bij een natuurlijke geboorte, 
wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte 
van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van 
“een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon . Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus”  (zie Ef. 4:13). 
(noot – AK) 
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Bijlage 1:  
De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering  
 
 

Tafe-
reel 

Passage uit 
Openbaring 

Omschrijving Eindtijddata 
 

         * 1               * 2          * 3       * 4       * 5  
1 1:10 t/m 3:22 Verschijning van Jezus, Die de 7 brieven dicteert  >>>>>> >>>>>     

2 4:1 t/m 5:14 Troongezicht met het Lam en het Boek met 7 zegels  >>>>>>      

3 6:1-17 Opening eerste 6 zegels   >>>>> >>>>>>    

4 7:1-8 Verzegeling van de 144.000    >>>>>>    

5 7:9-17 Martelaren van de Grote Verdrukking     >>>>>>   

6 8:1 t/m 9:21 Opening 7de zegel met 7 bazuin-engelen; blazen van 
eerste 6 bazuinen 

  >>>>> >>>>>> >>>   

7 10:1 t/m 
11:14 

Engel met voeten op aarde en zee, de 7 dondersla-
gen, het Boek dat Johannes moest opeten, het meten 
v.d. Tempel Gods, de 2 getuigen van de Grote Ver-
drukking 

  >>>>>>>> >> >>>> >>>>>>   

8 11:15-19 Blazen van de 7de bazuin           >>>   

9 12:1-18 Vrouw bekleed met de zon    >>>>>> >>>>>>   

10 13:1-18 Antichrist en valse profeet     >>>>>>   

11 14:1-5 Lam met de 144.000      >>>>>> 

12 14:6-13 3 engelen met oordeelsaankondiging         >>>   

13 14:14-20 Graan- en wijnoogst     >>>       >>>   

14 15:1 t/m 
16:21 

7 engelen met fiolen         >>>   

15 17:1 t/m 19:5 Hoer Babylon en haar val        >>> >>>>>>   

16 19:6-10 Bruiloft van het Lam       >> >>    

17 10:11 t/m 
20:15 

Wederkomst van Jezus, satan gebonden, het 1000-
jarig Rijk, het eindoordeel (gericht) 

        >>> >>>>>> 

18 21:1-8 Nieuwe hemel en de nieuwe aarde      >>>>> 

19 21:9-27 Het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam       >> >>   >>>>> 

20 22:20 Stroom van levend water uit de troon, waarschuwin-
gen 

    >>>        >> >>  >>>>> 

 
* Gearceerde lijn 1 = Het begin der smarten 
* Gearceerde lijn 2 = De Bruiloft van het Lam 
* Gearceerde lijn 3 = Het begin van de Grote Verdru kking 
* Gearceerde lijn 4 = DE zichtbare wederkomst 
* Gearceerde lijn 5 = Eind van het 1000-jarig Rijk   

 
 
 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) 
 


