
SUPPLEMENT
ANDERE GEZICHTSPUNTEN OVER DE UITLEG VAN OPENBARING

Openbaring - Inleiding

Eschatologie (de leer van de laatste dingen) 
a. De aanhangers van ‘de bedelingenleer’ of ‘het chiliasme’ worden ook ‘futuristen’ genoemd, omdat zij de toekomstige gebeurtenissen (eschatologie)
beperken tot kort vóór en ná de wederkomst van Christus. In het chiliasme speelt het volk van Israël een hoofdrol in de gebeurtenissen. 

b.  In  de  Engelstalige  wereld  heet  de  eschatologie  van  de  bedelingenleer:  ‘premillennialism’  en  wordt  onderverdeeld  in  pre-tribulation
premillennialism, mid-tribulation premillennialism en post-tribulation premillennialism omdat zij de terugkomst van de Heer (de opname van de
Gemeente) stellen vóór, in het midden of aan het einde van de grote verdrukking (Engels: tribulation) vóór het zogenaamde duizendjarige vrederijk
(Engels: millennial kingdom). De opname van de Gemeente (Engels: the rapture of the Church) is imminent en voor de rest van de wereld onzichtbaar
en onhoorbaar. 

c. De zeven bedelingen van de bedelingenleer. 
‘De eerste bedeling’ wordt beschouwd als de periode van onschuld in de tijd vóór de zondeval.  
‘De tweede bedeling’ wordt beschouwd als de periode van het geweten in de tijd ná de zondeval. 
‘De derde bedeling’ wordt beschouwd als de periode van menselijke regering in de tijd van Noach. 
‘De vierde bedeling’ wordt beschouwd als de periode van de belofte in de tijd van Abraham. 
‘De vijfde bedeling’ wordt beschouwd als Gods bemoeienis met het volk van Israël gedurende de oudtestamentische periode.  
‘De zesde bedeling wordt beschouwd als de tegenwoordige nieuwtestamentische periode. De periode van de Kerk. 
‘De zevende bedeling’ wordt beschouwd als het letterlijke duizendjarige vrederijk (koninkrijk)(Openbaring 20:1-7) waarin Jezus Christus vanuit
Jeruzalem over de hele aarde zal heersen door middel van Joden en christenen.   

d.  In  het  Engelstalige  wereld  heet  de  eschatologie  van  de  verbondsleer  ‘inaugurated  millennialism’  of  ‘realised  millennialism’  of  ‘present
millennialism,’ omdat de aanhangers van de verbondsleer de symbolische duizendjarige periode beschouwen als de periode tussen de eerste komst
van Jezus Christus en zijn wederkomst. De periode begint met de binding van de satan en eindigt met de satan die in de poel van vuur en zwavel
geworpen wordt. Christenen vandaag bevinden zich binnen deze symbolische duizendjarige periode! De nieuwtestamentische Christenen leven dus in
de eindtijd!    

e. Zie www.biblebooks.site
Nummer 66. REVELATION (2008). Last-biblebook. Dit is een uitgebreid commentaar op het boek Openbaring in het Engels.
Zie onder nummer 66 ook supplement 4. Dispensational or Covenant Theology. Een uitgebreid weerlegging van de bedelingenleer in het Engels. 

Openbaring hoofdstuk 1.

1:1 Openbaring

a. Volgens een futurist is ‘de openbaring’ een onthulling van gebeurtenissen die kort vóór en tijdens de zogenaamde tweede terugkomst van Christus
(de verschijning) zullen plaatsvinden. 

b. De juiste uitleg: ‘De openbaring’ is een onthulling van Gods heilsgeschiedenis binnen de wereldgeschiedenis vanaf de eerste komst van Jezus
Christus tot zijn wederkomst en een onthulling van de eeuwigheid.   

 
1:3 Profetie 

a. Volgens een futurist is ‘een profetie’ een voorspelling van gebeurtenissen in de eindtijd (Larkin). 

b. De juiste uitleg: ‘Een profetie’ is de verkondiging van wat Jezus Christus in de Bijbel over zichzelf en over de andere waarheden in de Bijbel zegt.
“Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie” (Openbaring 19:10).  
  
1:1,3. Spoedig en nabij 

a. Volgens een futurist zijn de gebeurtenissen in het boek Openbaring vooral toekomstige gebeurtenissen en worden pas gerealiseerd na de opname
van de Gemeente. 

b. De juiste uitleg. De gebeurtenissen in het boek Openbaring  beginnen vanaf de eerste eeuw n.C. toen Jezus Christus de inhoud van het boek
Openbaring via een engel aan de apostel Johannes openbaarde (1:1; zie Galaten 4:4-5). De gebeurtenissen vinden door de hele nieuwtestamentische
periode plaats tot de wederkomst van Christus. De vertaling ‘spoedig’ in plaats van ‘in de verre toekomst’ is dus juist, omdat de gebeurtenissen al
gedurende de eerste eeuw n.C. ‘nabij’ zijn (1:3). Openbaring 22:10 bevestigt dit: “De profetie van het boek moet niet verzegeld worden, want de tijd
is nabij”.

1:5. De Vorst van de koningen 

a. Volgens een futurist wordt Christus pas ‘de Koning van alle koningen’ op de aarde aan het begin van het toekomstige, duizendjarige vrederijk na
zijn tweede terugkomst (Larkin). 

b. De juiste uitleg. Het begrip ‘duizendjarig vrederijk/koninkrijk’ komt niet in de Bijbel voor! Het symbolische 1000 jaar periode in Openbaring 20:1-
7 begint met de binding van de satan tijdens de eerste komst van Christus (20:1-3; Mattheüs 12:29; Johannes 12:31-32) en eindigt met de wederkomst
van Christus (20:7-15). Christus is al ‘de Koning van alle koningen’ op de aarde bij zijn eerste komst. Zijn troonsbestijging wordt gesymboliseerd in
Openbaring 5. Hij heeft bij zijn eerste komst christenen tot een koninkrijk van priesters (niet heersers) gemaakt (1:6; Mattheüs 12:28; Markus 1:15).
Johannes kan niet in het Koninkrijk zijn als dat Koninkrijk nog niet op de aarde bestaat (1:9).

1:7. De wederkomst 

a. Volgens een futurist zullen er twee terugkomsten van Christus zijn.  De eerste terugkomst (Grieks: ‘parousia’ of ‘komst’) zal plaatsvinden bij de
zogenaamde opname van de  Gemeente  van de  aarde  naar  de  hemel,  7,  3½ of  0 jaren vóór  de  tweede terugkomst.  De eerste  terugkomst  zou
onzichtbaar en onhoorbaar zijn.  De tweede terugkomst (Grieks: ‘apokalupsis’ of ‘verschijning’) zal plaatsvinden aan het einde van de zevenjarige
periode van de grote verdrukking en vóór de vestiging van het duizendjarige vrederijk op de aarde. De tweede terugkomst zou zichtbaar en hoorbaar
zijn. Futuristen geloven dat Openbaring 1:7 de tweede terugkomst is. “Elk oog” van de mensen die uit de laatste 3½ jaar van de grote verdrukking
komen (dus, niet alle mensen) zullen Jezus op de wolken zien verschijnen. Dan zullen de Joden rouw over Hem bedrijven omdat zij Hem gekruisigd
hebben en de heidenen zullen rouw bedrijven omdat Jezus gekomen is om hen te oordelen met betrekking tot hun houding tegenover Joden en
behandeling van de Joden (Larkin). 
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b. De juiste uitleg. Er zal maar één wederkomst van Christus zijn aan het einde van de wereldgeschiedenis en die zal heel zichtbaar en hoorbaar zijn .
Omdat alle mensen dan uit de dood zullen opstaan, zullen alle mensen die ooit geleefd hebben Hem op de wolken zien komen (Johannes 5:28-29;
Johannes 6:40; Handelingen 24:15). Alle ongelovigen (niet-christenen, hetzij Joden of niet-Joden) zullen rouw bedrijven, omdat de tijd van genade en
vergeving voorbij is en het laatste oordeel over hun zonden aangebroken is.

1:10. De dag des Heeren 
    

a. Volgens een futurist is ‘de dag des Heeren’ de laatste dag van de tegenwoordige periode en zal heel lang duren (zie 2  Petrus 3:8).  Het zal het
volgende  omvatten:  de  periode  van  de  grote  verdrukking,  de  toekomstige  tweede  terugkomst  van  Christus,  het  toekomstige  duizendjarige
vrederijk/koninkrijk en de gebeurtenissen die leiden naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Larkin). 

b. De juiste uitleg. ‘De dag des Heeren’ is de eerste dag van de week (de zondag), de dag waarop christenen bijeenkomen om de opstanding van Jezus
Christus en ook de voltooiing van zijn verlossingswerk voor allen die in Hem geloven, te vieren.  

1:11. De zeven gemeenten 

a. Volgens een futurist zijn ‘de zeven gemeenten’ de bestaande gemeenten van Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea
tijdens de eerste eeuw n.C. 

b. Volgens een ander futurist zijn ‘de zeven gemeenten’ zeven opeenvolgende kerkperioden die duidelijk in de Kerkgeschiedenis aangetoond kunnen
worden tussen de eerste komst van Christus en de opname van de Gemeente (Larkin). 

c.  De juiste  uitleg.  ‘De zeven gemeenten’  waren historische  gemeenten gedurende eerste  eeuw n.C.,  maar  hun omstandigheden en kenmerken
vertegenwoordigen omstandigheden en kenmerken die op verschillende tijden in elke gemeente in de wereld gevonden kunnen worden door heel de
nieuwtestamentische periode heen.
    
1:13. De Zoon des mensen 

a. Volgens een futurist is ‘de Zoon des mensen’ Jezus Christus als Rechter aan het begin van de toekomstige periode van de grote verdrukking. 

b. De juiste uitleg. ‘De Zoon des mensen’ is Jezus Christus als Profeet, Hogepriester-Koning en Rechter  gedurende de hele nieuwtestamentische
periode. Hij staat midden tussen alle gemeenten (zijn volk) in de wereld om hen te zuiveren en allen die zijn volk op de aarde vervolgen te straffen.
Hij strijdt tegen valse leraren en predikers in de Kerk/Gemeente (2:16) en tegen de slechte politieke en religieuze machten in de wereld die zijn volk
vervolgen (19:15; cf. 8:5v). 

1:19. De dingen die hierna zullen geschieden 

a. Volgens een futurist suggereert Openbaring 1:19 een verdeling van het boek Openbaring in drie chronologische delen (Larkin): 
 de dingen die in het verleden gebeurd zijn (1:10-20)
 de dingen die in het heden geschieden (2:1 tot 3:22) en
 de dingen die in de toekomst moeten gebeuren (4:1 tot 22:5). 

De futurist beschouwt het grootste gedeelte van het boek Openbaring als voorspellingen met betrekking tot de toekomst, dus, nog niet van toepassing
in de tegenwoordige tijd. 

b. De juiste uitleg. Openbaring 1:19 (“Wat u heeft gezien”) spreekt over de dingen die Christus net aan Johannes in een visioen heeft geopenbaard. Zij
houden twee categorieën in: 

 (Het eerste Griekse woord ‘kai’ betekent: ‘namelijk/dat wil zeggen’.) “Namelijk de dingen die al een werkelijkheid zijn” (zoals: Christus staande
te midden van de gemeenten en de toestanden van de zeven historische gemeenten) (hoofdstuk 1 tot 3).

 (Het tweede Griekse woord ‘kai’ betekent: ‘en’.) “En de dingen die op het punt staan te gebeuren” (zoals: de verkondiging van het evangelie, de
vervolging van christenen, de aanslagen van demonen op de wereld, de vernietigende oorlogen in de wereld, de waarschuwende oordelen van
God en uiteindelijk de grote verdrukking en het laatste oordeel) (hoofdstuk 4 tot 19).

Openbaring hoofdstuk 2.

2:17 De witte steen. 
a. Er bestaan verschillende uitleggingen die wij onjuist vinden:

 De witte steen als de ‘tessera’ of ‘uitnodiging’ die iemand ontvangt als uitnodiging voor het feest van de Grote Koning.  
 Het wordt gezien als het steentje dat gebruikt wordt bij de rechtbank om iemands vrijspraak te symboliseren. 
 De prijs die overwinnaars in de Romeinse Spelen en gladiatoren kregen als waardering van de toeschouwers en wat hen vrijstelde van verdere

deelname aan de verplichte vechtsporten tot de dood. 
 Het symbool van geloofsoverwinning dat de gelovige toegang verleent tot het Messiaanse Feest.
 Verwijzing naar de oudtestamentische Urim en Tummim die gebruikt werden om de wil van God te weten te komen door het gooien van het lot.

b. De beste uitleg: De witte steen bevat de inscriptie van de onbekende Naam van Jezus Christus. In alle andere passages in Openbaring verwijst de
nieuwe Naam altijd naar de Naam van God of Christus (3:12; 14:1; 22:4). Ook het voorgaande deel spreekt over christenen die Christus als het
verborgen manna ontvangen. En in het volgende deel (3:12) ontvangt degene die overwint de nieuwe Naam van Christus. 

Openbaring hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 2 en 3. De boodschappen aan de zeven gemeenten.

a. De chronologische visie in de bedelingenleer. De boodschappen aan de zeven gemeenten beschrijven in chronologische volgorde de zeven perioden
van de kerkgeschiedenis tussen de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus (de zgn. ‘opname van de gemeente’). Zij tonen aan dat
er een voortdurende afname en degeneratie van de Gemeente aan de gang is. In plaats van toename van geestelijke en morele kracht dat mensen tot
bekering leidt, is de Gemeente (Kerk) steeds meer lauw, trouweloos en zonder Christus. Gevolglijk leidt ze niemand tot Christus (Clarence Darkin
Larkin, The Book of Revelation, 1919 p. 29). In deze visie doen de eerste zes gemeenten er nu niet meer aan toe (het is puur geschiedenis uit het
verleden), omdat gedacht wordt dat de zevende gemeente van Laodicea de Gemeente van vandaag typeert. 

b. De juiste visie. De reduplicerende visie in de verbondsleer. De boodschappen aan de zeven gemeenten beschrijven in parallelle beschrijvingen de
mogelijke toestanden van alle gemeenten door heel de geschiedenis periode heen. Zij tonen aan dat er  in de kerkgeschiedenis steeds terugkerende
positieve en negatieve toestanden voorkomen die Christus blijft aanbevelen of veroordelen. 
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Al deze toestanden bestonden in de zeven historische gemeenten in de eerste eeuw n.C., en in verschillende combinaties in de gemeenten door de
afgelopen twintig eeuwen heen, Ze komen voor in gemeenten vandaag en zullen voorkomen in gemeenten tot aan de wederkomst van Christus toe.
Het doel van Christus is om onophoudelijk alle gemeenten in de wereld en in de geschiedenis op te roepen brandende kandelaren en “het licht van de
wereld” te zijn (Mattheüs 5:14-16). 
De zeven brieven vertegenwoordigen niet zeven bedelingen (perioden) binnen de kerkgeschiedenis. Het is ook niet waar dat christenen vandaag in de
toestand van de zevende gemeente verkeren. De wederkomst van Christus kan enig moment plaatsvinden, maar kan ook nog een lang tijd verwijderd
zijn. “Die dag en dat uur is aan niemand bekend” (Mattheüs 24:36). Elk individu heeft maar één leven op de aarde en dat eindigt bij zijn dood.
Daarom moet elk christen het meest maken van de tijd en gelegenheden die Christus hem geeft! Voor elk individu is het einde heel dichtbij, omdat het
einde van zijn leven op de aarde heel dichtbij is! 

Openbaring hoofdstuk 4.

4:1. De open deur.

a. Volgens een futurist (Larkin) is de open deur letterlijk een open deur waardoor Johannes en de hele Gemeente in de hemel opgenomen worden. ‘De
opname van Johannes’ is een  type/zinnebeeld/grondbeeld voor het tegenbeeld, namelijk,  ‘de opname van de Gemeente’ (de verwijdering van de
Gemeente van de aarde bij de komst van de Heer). Openbaring 4:1 tot 22:5 zijn dus toekomstige gebeurtenissen.

b. De juiste uitleg. ‘De open deur’ is een visioen waarin God Johannes in staat stelt de werkelijkheden in de hemel te zien en de openbaring van Gods
plan met betrekking tot verlossing en oordeel te horen! 

4:1. Wat hierna moet geschieden.

a. Volgens een futurist verwijst dit naar hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 22, naar de gebeurtenissen vanaf ‘de opname’ van de Gemeente’ (of de
eerste terugkomst van Christus) en voorspelt het de gebeurtenissen kort vóór en ná de ‘verschijning’ van Christus (de tweede wederkomst van
Christus). De dingen die in het Boek Openbaring geopenbaard worden, boezemen vrees in. Voor de aanhangers van de bedelingenleer is het erg
bemoedigend dat ‘de opname van de Gemeente (Kerk)’ ophanden is en dat de Gemeente dus  niet door ‘de grote verdrukking’ onder de laatste
antichrist hoeft heen te gaan! Dit spoort gelovigen aan om aan te sluiten bij deze visie.

b.  De  juiste  uitleg.  “Wat  hierna  moet  geschieden”  verwijst  naar  gebeurtenissen  die  plaatsvinden  vanaf  de  eerste  komst  van  Christus  tot  zijn
wederkomst (1:1,3). De boodschap van het boek Openbaring is voor alle christenen die in alle eeuwen tussen de eerste komst en de wederkomst van
Christus leven. De bemoediging is dat christenen, ongeacht verdrukking en strijd, samen met Christus zullen overwinnen (17:14; Romeinen 8:37-39)!

4:2. De troon.

a. Volgens een futurist is  ‘de troon’ niet ‘de troon van genade’ (Hebreeën 4:16), maar ‘de troon van oordeel’, omdat daaruit bliksemschichten,
gerommel en donderslagen voortkwamen die ons aan de berg Sinai doen denken (Larkin en Tenney) (Merrill C. Tenney, Interpreting Revelation,
1978,  p. 171). 

b.  De juiste uitleg.  ‘De troon’ is Gods enige troon,  waarvandaan Hij heerst,  redt en oordeelt.  Zijn troon is te  allen tijden het centrum van het
universum. Zijn troon is altijd waar God zelf is. Omdat God alomtegenwoordig is (Psalm 139:6-12), is Hij niet zoals mensen gebonden aan de vier
dimensies van de schepping: energie/licht, materie, ruimte en tijd.

4:4. De vierentwintig oudsten.

a. Volgens een futurist vertegenwoordigen ‘de vierentwintig oudsten’ figuurlijk de verloste mensheid’, alle heiligen van zowel de oudtestamentische
als de nieuwtestamentische periode. 

b. De juiste uitleg. ‘De vierentwintig oudsten’ zijn niet een symbool van de Kerk/Gemeente zelf, maar zijn hemelse wezens die de Kerk/Gemeente van
het Oude en Nieuwe Testament in de hemel vertegenwoordigen.

4:6b-8a. De vier dieren. 

a. Een goed gezichtspunt (Hendriksen, More than conquerors pp. 105-108). De vier dieren zijn  een hoge orde van engelen die Gods heiligheid
beschermen en bevorderen. In andere Bijbelgedeelten worden de vier dieren in de hemel van de schepselen op de aarde onderscheiden (5:13-14) en
dus moeten zij geïdentificeerd worden met de cherubs van Ezechiël 1 en 10:20, of met de serafs van Jesaja 6:1-4. Zij behoren tot de hoogste orde van
engelen die de heilige dingen van God beschermen (Genesis 3:24; Exodus 25:20). Zij staan gereed om God te dienen in alle windstreken, dat wil
zeggen overal in het universum. Zij hebben moed, kracht, intelligentie en snelheid, die in de Bijbel ook aan de engelen toegeschreven worden (Psalm
103:20-21; Hebreeën 1:14; Daniël 9;21; Lukas 12:8; Lukas 15:10). Zij spreken, zingen en dienen. Evenals de vierentwintig oudsten vergroten zij de
betekenis van Gods troon in het centrum van het heelal! Hun verlangen is om de heerlijkheid van God op de aarde te bevorderen, vooral in zijn
verlossingswerk en rechtvaardige oordeel. 

b.  Een ander goed gezichtspunt.  De vier dieren zijn  engelachtige wezens die de totaliteit  van Gods schepping vertegenwoordigen. Zij zijn heel
belangrijke schepselen en vertegenwoordigen wat het meest nobel, sterkste, wijste en snelste is in de schepping. Hun taken zijn om de lofprijzing van
God te leiden (4:8; 5:8,14; 7:11; 19:4) en Gods wil uit te voeren, ook in het oordeel (6:1-7; 15:7). 

c. De beste uitleg. De vier dieren zijn hemelse wezens die de schepping van God voor de troon van God vertegenwoordigen. Zij aanbidden God omdat
Hij de geschiedenis en in het bijzonder de heilsgeschiedenis bepaalt.

Openbaring hoofdstuk 5.

5:1. De boekrol die met zeven zegels verzegeld is.

a. Volgens een futurist is ‘de boekrol met zeven zegels’ de koopakte van het land Palestina en van de erfenis bestaande uit de hele aarde. Dit bewijs
van eigendom wordt aan Christus gegeven pas nadat de Kerk/Gemeente door opname uit de wereld verwijderd is (Hfst. 5 volgt op hfst. 4)(Larkin). 

God onderbreekt zijn plan A met het natuurlijke volk van Israël. Volgens de bedelingenleer had Israël bij de eerste komst van Jezus, Gods aanbod van
het Koninkrijk afgewezen. Daarom onderbrak God zijn bemoeienis met het volk van Israël. Daardoor ontstond er ‘een hiaat in de heilsgeschiedenis
met betrekking tot  Israël’.  Dit  hiaat of gat  in de heilsgeschiedenis heet  de zogenaamde ‘zesde bedeling’.  In deze zesde bedeling kon God zijn
heilsgeschiedenis met de Kerk/Gemeente, bestaande uit gelovige niet-Joden of heidenen, realiseren. Volgens futuristen leven mensen nu in de zesde
bedeling of Kerk periode waarin God zich vooral met de heidenen bezig houdt. 
 
God  hervat  zijn   bemoeienis  met  Israël  in  plan  B.  Bij  de  zogenaamde  eerste  terugkomst  van  Christus  (de  parousia  of  komst)  wordt  Gods
heilsgeschiedenis met de Kerk/Gemeente voltooid en wordt de Kerk/Gemeente plotseling en onverwachts opgenomen in de hemel. Daarna hervat
God zijn afgebroken plan A met het natuurlijke volk van Israël. Volgens de futurist Larkin begint de zevende bedeling met de eerste terugkomst van
Christus, maar volgens de futurist Scofield begint de zevende bedeling met de tweede terugkomst van Christus. 
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Christus ontvangt gedurende de periode van de grote verdrukking het gezag om de verloren aarde, het verloren land van Israël en de troon van David
weer van de satan op te eisen. 
Dus volgens de futuristen is het Lam dat voor de troon staat wel Jezus Christus, maar niet bij zijn troonsbestijging na zijn eerste komst. Het is Christus
bij zijn terugkomst, na de opname van de Gemeente. Dan krijgt Hij van God pas het boekrol aangeboden, de ‘koopakte’ van het verloren land van
Israël en de verloren troon van David. Daarna regeert Christus met behulp van de Christenen en de Joden over de volken van de wereld tijdens de zgn.
duizendjarige vrederijk. 

Consequenties van de bedelingenleer. Volgens de bedelingenleer:
 heeft Jezus tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst (de nieuwtestamentische periode) niet alle macht op de aarde!
 is de tegenwoordige aarde onder de macht van de satan (Lukas 4:5-6; 1 Johannes 5:19)!
 heeft Jezus de satan niet bij zijn eerste komst gebonden, omdat de wereld nu nog verschrikkelijk slecht is!
 is het nu Gods tijd voor de heidenen en nog niet de tijd voor Israël en de Joden. 
 Pas  als  de  satan  in  de  toekomst  bij  de  tweede terugkomst  van Christus  gebonden  wordt,  is  het  zogenaamde ‘duizendjarig  vrederijk’  (het

Koninkrijk) mogelijk en dan is het pas mogelijk dat “heel Israël zalig wordt” (20:1-7 en Romeinen 11:26). 

De Bijbel weerstaat echter de leer van de futuristen. De satan bezat nooit de aarde en was nooit de vorst van de hele aarde met alles wat erop staat!
Wanneer de satan er aanspraak op maakt dat “alle koninkrijken van de wereld aan hem overgegeven zijn en hij ze kan geven aan wie hij wil” (Lukas
4:5-6), dan liegt hij, want hij “is en blijft de vader van alle leugens” (Johannes 8:44). De satan is alleen “de vorst van de wereld” (Johannes 12:31) in
de zin van de zondige wereld die God weerstaat en verloren gaat. Deze wereld “ligt in de macht van de boze” (1 Johannes 5:19). Maar hoewel de
satan vurige pijlen afvuurt op christenen in deze wereld (Efeze 6:10-12) “heeft de satan geen vat op de wedergeboren” christenen (1 Johannes 5:18)!

b. Een ander futurist kan niet kiezen tussen de bedelingenleer en de verbondsleer. Volgens de bedelingenleer is ‘de boekrol’ Gods testament, die door
de erfgenaam of executeur geopend wordt vóór de vestiging van het zogenaamde duizendjarige vrederijk. Volgens de verbondsleer bevat ‘de boekrol’
het geheimenis van Gods doel (plan) met de wereld en vertegenwoordigt het breken van de zeven zegels het verloop van gebeurtenissen die de
verlossing van gelovigen en het oordeel over ongelovigen brengt (Tenney).

c. De juiste uitleg.  ‘De boekrol met zeven zegels’ en de inhoud daarvan is een symbool van Gods soevereine heerschappij over het geschapen
universum en de menselijke geschiedenis. Het bevat Gods eeuwige, alomvattende plan met betrekking tot alles wat er moet gebeuren, gedurende de
hele nieuwtestamentische periode, vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst en zelfs gedurende de eeuwige toestand die daarop volgt
(Greijdanus).

5:6. Het lam. 

a. Volgens een futurist is ‘het lam met zeven horens’ die voor de troon staat Jezus Christus meteen na de opname van de Kerk/Gemeente. Hij staat op
van de troon van God en ontvangt van Hem het gezag om tijdens de toekomstige periode van de grote verdrukking (3½ jaar lang) de satan te onterven
en de verloren erfenis: de aarde en vooral het land Palestina/Israël en de troon van David, op te eisen (Larkin). 

b. De juiste uitleg. ‘Het Lam met zeven horens’ dat te midden van de troon staat, is een symbool van Jezus Christus bij zijn eerste komst onmiddellijk
na de voltooiing van zijn verlossingswerk op de aarde  Hij ontvangt van God het gezag om als Koning over het universum en de aarde te heersen, en
Gods eeuwige decreet (plan) met betrekking tot alles wat er moet gebeuren te openbaren en uit te voeren (Hendriksen).

5:10. De vierentwintig oudsten.

a. Volgens een futurist zijn de vierentwintig oudsten Gods verloste volk (de Kerk/Gemeente). Zij worden pas tot een koninkrijk en priesters gemaakt
na  de  opname van  de  Kerk/Gemeente.  Zij  behoren bij  ‘het  hemelse  koninkrijk’,  want  op de  aarde  is  er  geen koninkrijk  van God totdat  ‘het
toekomstige duizendjarige koninkrijk van God’ gevestigd wordt (Larkin). 

b. De juiste uitleg. De vierentwintig oudsten zijn hemelse wezens die de Kerk/Gemeente gedurende de hele nieuwtestamentische periode direct bij
God in de hemel vertegenwoordigen. Zij  verkondigen dat Gods verloste  volk (de Kerk/Gemeente) al  bij  de  eerste komst  van Christus  tot  een
Koninkrijk en priesters gemaakt is. Christenen op de aarde horen bij dit Koninkrijk al vanaf de eerste komst van Christus (Mattheüs 12:28; Mattheüs
21:43; Lukas 17:20-21; Johannes 3:5)! Het Koninkrijk is nu al een werkelijkheid op deze aarde omdat Jezus ook meer dan vijftig gelijkenissen over
Gods Koninkrijk vertelt dat met zijn eerste komst al relevant zijn!

Openbaring hoofdstuk 6.

6:1-2. De ruiter op het witte paard.

a. Volgens een futurist vertegenwoordigt ‘de ruiter op het witte paard’ de antichrist of oorlogen en geruchten over oorlogen gedurende de toekomstige
periode van verdrukking (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De ruiter op het witte paard’ vertegenwoordigt oorlogen en geruchten van oorlogen of het imperialisme dat telkens
voorkomt gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Groenewald). 

c. Een derde goede gezichtspunt. ‘De ruiter op het witte paard’ vertegenwoordigt de verkondiging van het evangelie dat overwinnend over de hele
aarde trekt gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Greijdanus). Het evangelie behaalt steeds nieuwe overwinningen. De boog en pijlen zijn
symbolen, niet voor het doden van mensen, maar voor het treffen van harten van mensen (Mattheüs 24:14).

d.  De juiste  uitleg.  ‘De  ruiter  op  het  witte  paard’  vertegenwoordigt  de  Heer  Jezus  Christus  die  met  het  evangelie  zegevierend  uittrekt  om te
overwinnen gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Hendriksen). Hij is nu al in alle landen van de wereld bekend geworden.

6:3-4. De ruiter op het rode paard.

a. Volgens een futurist vertegenwoordigt ‘de ruiter op het rode paard’ internationale conflicten, volken die tegen elkaar opstaan gedurende de hele
toekomstige periode van verdrukking (Mattheüs 24:6-7a) (Larkin).

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De ruiter op het rode paard’ vertegenwoordigt internationale conflicten, volken die tegen elkaar opstaan dat telkens
voorkomt gedurende heel de nieuwtestamentische periode (Mattheüs 24:7a) (Groenewald).

c. Een derde gezichtspunt. ‘De ruiter op het rode paard’ vertegenwoordigt alle oorlogen gedurende de hele nieuwtestamentische periode tussen volken
als een middel om de weg voor het evangelie te openen (Greijdanus). Het zwaard dat aan hem gegeven wordt, veroorzaakt oorlogen waarin mensen
elkaar afmaken en waardoor de vrede verdwijnt (Leviticus 26:6-8; Deuteronomium 32:39). Oorlogen zijn ontstaan doordat mensen gesloten landen
wilden openen voor zelfzuchtige redenen (kolonisatie of bezetting ten einde de natuurlijke bronnen te ontginnen) en God gebruikte deze oorlogen om
de gesloten deuren van dat land tegen het evangelie open te breken. Dus, God gebruikt oorlogen om een weg voor het evangelie naar gesloten landen
en gesloten harten te openen! 
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d. Een vierde gezichtspunt. ‘De ruiter op het rode paard’ vertegenwoordigt slachting, vooral tijdens de godsdienstige vervolging van christenen als
gevolg van de verkondiging van het evangelie gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Hendriksen). 

e. De beste uitleg. De ruiter op het rode paard vertegenwoordigt oorlogen die uitbreken over de hele wereld omdat mensen de Vredevorst (Jezus
Christus) niet kennen. In het bijzonder vertegenwoordigt de ruiter op het rode paard bloedige godsdienstige vervolgingen (heilige oorlogen) vooral
tegen christenen, die het evangelie verkondigen  gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Niettemin gebruikt God over het algemeen de
slachting in oorlogen en in het bijzonder de slachting van christenen als een middel om de evangelieverkondiging te bevorderen.

6:5-6. De ruiter op het zwarte paard.

a. Volgens een futurist vertegenwoordigt ‘de ruiter op het zwarte paard’ hongersnood gedurende de toekomstige periode van de grote verdrukking
(Mattheüs 24:7b) (Larkin). Het zwarte paard symboliseert hongersnood en de ruiter symboliseert de vergaarder en onthouder van voedsel. Wanneer
alle mannen in het leger ingelijfd zijn, blijft niemand over om te zaaien en te oogsten en komt er hongersnood. 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De ruiter op het zwarte paard’ vertegenwoordigt hongersnood dat telkens voorkomt gedurende de nieuwtestamentische
periode (Mattheüs 24:7b) (Groenewald). Er zal nauwelijks genoeg eten voor jezelf zijn, maar helemaal te weinig om je gezin te voeden. Terwijl de
armen lijden, doen de rijken zich te goed aan luxe artikelen als olie en wijn.  

c. De beste uitleg. ‘De ruiter op het zwarte paard’ vertegenwoordigt hongersnood als een middel om de weg te openen voor het evangelie gedurende
de hele nieuwtestamentische periode. God gebruikt schaarste, tekorten, gebrek aan noodzakelijk eten, onbetaalbaar voedsel, ontbering en honger voor
de meeste mensen op de aarde als een middel om hun harten voor het evangelie te openen (Mattheüs 24:14) (Greijdanus, Hendriksen).

6:7-8. De ruiter op het grauwe paard. 

a. Volgens een futurist vertegenwoordigt ‘de ruiter op het grauwe paard’ de pest en de dood die volgt op hongersnood gedurende de toekomstige
periode van verdrukking (Mattheüs 24:7b) (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De ruiter op het grauwe paard’ vertegenwoordigt de dood door het zwaard, hongersnood, de pest en wilde dieren dat
telkens voorkomt gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Ezechiël 14:21)(Groenewald). De vierde ruiter is eigenlijk de nasleep van het
kwaad van de eerste drie ruiters. Hades (het dodenrijk, het graf) volgt in het spoor van de Dood door lijken bijeen te brengen door middel van
oorlogen, hongersnood, de pest en wilde dieren. Dus gedurende de hele nieuwtestamentische periode rijden deze vier ruiters op paarden door de
geschiedenis  om  hun  vernietigende  werk  te  verrichten  in  zoverre  God  dat  toestaat.  Oorlogen,  burgeroorlogen,  terrorisme,  sabotage,  geweld,
bloedvergieten, epidemieën, en de dood zullen gedurende de hele nieuwtestamentische periode plaatsvinden. 

c.  Een  derde  gezichtspunt.  ‘De  ruiter  op  het  grauwe  paard’  vertegenwoordigt  een  verscheidenheid  van  plagen  die  de  evangelieverkondiging
bevorderen gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Greijdanus). 

d. De beste uitleg. ‘De ruiter op het grauwe paard’ vertegenwoordigt universele calamiteiten die christenen samen met niet-christenen in de hele
wereld  moeten  ondergaan  gedurende  de  hele  nieuwtestamentische  periode, omdat  zij  allen  in  deze  wereld  leven  (Hendriksen).  De universele
calamiteiten zijn: oorlogen tussen volken, hongersnood (armoede), plagen (epidemieën die de dood tot gevolg hebben), en wilde dieren (Ezechiël
14:21). Deze calamiteiten zijn niettemin Gods middelen om de genade door het geloof in het evangelie te bevorderen. God gebruikt calamiteiten om
de Kerk te heiligen en te doen herleven. En God gebruikt calamiteiten om zijn Koninkrijk (koningschap) onder christenen en niet- christenen uit te
breiden. Calamiteiten zijn middelen om christenen te doen groeien en om gesloten landen, steden en harten voor Jezus Christus te openen.

6:9-11. De zielen onder het altaar. 

a. Volgens een futurist vertegenwoordigen ‘de zielen onder het altaar’ Joden die gemarteld werden omdat zij gedurende de toekomstige periode van 
verdrukking ‘het evangelie van het toekomstige duizendjarige vrederijk’ zullen verkondigen (Mattheüs 24:9-14) (Larkin).

b. Een tweede goede gezichtspunt. ‘De zielen onder het altaar’ vertegenwoordigen christenen die gedood worden om hun ‘getuigenis van Christus’
(19:10,  dat  wil  zeggen,  de  boodschap  van  de  Bijbel,  vooral  de  verkondiging  van  Gods  genade  door  geloof  in  Christus)  gedurende  de  hele
nieuwtestamentische periode (2 Timotheüs 3:12) (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald). 

c. De beste uitleg. ‘De zielen onder het altaar’ vertegenwoordigen christenen die gedood worden ter wille van het Woord van God en hun getuigenis
van Jezus Christus  gedurende de  hele  nieuwtestamentische periode,  maar  vooral  gedurende de periode  van de  grote  verdrukking kort  vóór  de
wederkomst van Christus en de laatste oordeelsdag (Mattheüs 24:21-22) (Bavinck, En voort wentelen de eeuwen).

6:12-17. De ineenstorting van het universum.

a. Volgens een futurist gebeuren deze verschijnselen alleen in de natuur aan het einde van de toekomstige periode van verdrukking; dus bij de tweede
terugkomst van Christus. Daarna vestigt Hij het duizendjarige vrederijk op de oude aarde (Mattheüs 24:29-30) (Larkin). 

b. De juiste uitleg. Deze verschijnselen gebeuren bij de enige wederkomst van Christus. Daarna komt de beloofde nieuwe hemel en aarde (Greijdanus,
Hendriksen, Groenewald).

Openbaring hoofdstuk 7.

7:4. De verzegeling van de 144.000.

a. Volgens een futurist duidt ‘de verzegeling van de 144.000’ op de bescherming van het letterlijke getal van de Joden die op de komende Messias
wachten (Maleachi 4:2; Lukas 2:25). Zij worden waarschijnlijk gelovigen in de Messias door de plotselinge verdwijning van de Kerk/Gemeente bij
de opname van de Gemeente. Zij worden zichtbaar verzegeld op hun voorhoofd aan het begin van de eerste helft van de toekomstige periode van
verdrukking na de opname van de Gemeente ten einde hen te beschermen tegen het kwaad en martelingen door de antichrist. Daarom hoeven zij ook
niet door de grote verdrukking heen te gaan (tijdens de tweede helft van de periode van verdrukking). Dit is het standpunt van pre-millennialisten die
geloven in de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking (Larkin). 

b. Volgens een ander futurist duidt ‘de verzegeling van de 144.000’ op de bescherming van precies 144.000 Joden die bestaan uit het overblijfsel van
Israël. Zij worden verzegeld aan het begin van de tweede helft van de periode van verdrukking na de opname van de Gemeente  om hen te beschermen
tegen het kwaad en de martelingen van de antichrist (Openbaring 7:14; Mattheüs 24:21). Dit is het standpunt van pre-millennialisten die geloven in de
opname van de Gemeente in het midden van de periode van verdrukking (Tenney). 

c. Een derde gezichtspunt.  ‘De verzegeling van de 144.000’ duidt op de bescherming van een klein aantal bevoorrechte christenen. Zij blijven
verzegeld gedurende de hele nieuwtestamentische periode om hen te beschermen te midden van hun moeilijkheden tijdens hun speciale bediening
voor Christus. Zij zijn een kleiner aantal dan de ontelbare schare in Openbaring 7:9 (Greijdanus). Het volgende wordt uit Openbaring 14:1-7 afgeleid.
Deze kleine groep christenen strijden de goede strijd voor Christus (1 Timotheüs 6:11-12). Zij gaan door vele vervolgingen en verdrukkingen (2
Timotheüs 3:12). Zij zijn vrijgekocht van de aarde, dat wil zeggen zij hebben de banden met de zondige wereld doorgesneden (14:3; zie Mattheüs
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10:37-39;  Mattheüs  19:27-29).  Zij  hebben  zich  niet  verontreinigd  met  vrouwen en  zijn  ‘maagden’  gebleven,  dat  wil  zeggen:  zij  hebben  zich
onthouden van elke vorm van geestelijke hoererij en vervuiling door zonden en ongerechtigheid (14:4). Zij volgen het Lam waar Hij ook gaat, dat wil
zeggen, zij zijn bijzonder toegewijd aan Christus en Zijn zaak. Zij zijn geofferd als ‘eerstelingen’ aan God en het Lam, dat wil zeggen, zij zijn een
bijzonder bevoorrechte groep christenen (14:4). Vergelijk hen met de eerstgeboren zonen onder de andere kinderen en de eerstgeboren dieren onder
de andere dieren, die speciaal aan God toegewijd werden (Exodus 13:2; 22:29-31). Zij zijn ‘smetteloos’, dat wil zeggen, volmaakt, zonder gebrek of
defect, vrij van iets dat hen zou kunnen diskwalificeren in de bediening van God (Exodus 12:5; Leviticus 1:3; 3:1,6; Mattheüs 5:48; 1 Korinthe 9:27).

Opmerking. Er is geen Bijbelse grond om aan te nemen dat er een bijzonder bevoorrechte groep christenen is. Alle oprechte gelovigen in het Oude
Testament en het Nieuwe Testament zijn ‘vrijgekocht’ (Gods bezit geworden door het bloed van het Lam. Zij zijn nu zijn Koninkrijk en priesters)
(5:9-10; zie 1 Korinthe 6:20; 7:23). Alle ware christenen zijn reine maagden voor Christus (2 Korinthe 11:2). Alle echte christenen volgen Christus
(Lukas 9:23). Alle christenen zijn als deel van het klomp deeg heilig, omdat het brood dat als eersteling geofferd wordt, heilig is. Alle christenen zijn
als takken ingeënt op de heilige wortel van de patriarchen en Christus (het Zaad van Abraham) (Romeinen 11:16). Alle christenen zijn uitgekozen om
‘smetteloos’ in de ogen van Christus te zijn (Efeze 1:4).

Het woord ‘eersteling’. Christus is de eersteling van allen die uit de doden opgewekt zullen worden, dat wil zeggen, Hij is de eerste die uit de dood is
opgestaan (verrezen). Dus, het woord is geen aanduiding voor ‘een deel van het geheel’, maar is hier een aanduiding van  prioriteit (de eerste) (1
Korinthe 15:20,23)! Christenen zijn ook de eerstelingen van alles wat geschapen werd, dat  wil zeggen, van alle  geschapen mensen zijn alleen
christenen Gods volk. Dus het woord ‘eersteling’ hier drukt kwaliteit uit (Jakobus 1:18). In Openbaring 14:4 gaat het om wedergeboren christenen,
niet om naamchristenen of cultuurchristenen. Dus, het getal 144.000 kan niet een verwijzing zijn naar een bevoorrechte groep christenen! 

d. De juiste uitleg. ‘De verzegeling van de 144.000’ is een aanduiding voor de bewaring van de hele Kerk/Gemeente (alle ware christenen) van de
eeuwige verdoemenis. Zij worden niet beschermd voor de verdrukking, vervolging en rampen aangekondigd door de zegels, of voor Gods oordelen
die aangekondigd worden door de bazuinen of voor de aanslagen van de antichristenen. Zij worden gedurende de hele nieuwtestamentische periode
verzegeld met een teken dat aangeeft dat zij voor eeuwig aan God toebehoren en voor altijd behouden zijn!  De ‘144.000’ is dezelfde groep als ‘de
ontelbare menigte’ van Openbaring 7:9 (Hendriksen, Groenewald). 

7:4-8. De twaalf stammen van Israël.

a. Volgens een futurist zijn ‘de twaalf stammen van Israël’  letterlijk de twaalf stammen van het oudtestamentische Israël, allen zijn alleen Joden
(Romeinen 9:6a) (Larkin, Tenney). 

b. De juiste uitleg. ‘De twaalf stammen van Israël’ zijn figuurlijk of symbolisch het nieuwtestamentische Israël (Romeinen 9:6b; 2 Korinthe 6:16-18;
Galaten 6:14-16; Efeze 2:11-22; Efeze 3:2-6; Jakobus 1:1; 1 Petrus 1:1) (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald). Zij zijn Gods volk, het geestelijke
Israël, de uitverkoren gelovigen die God door Christus bijeenbrengt vanuit de Joden én de heidenen. Zij bestaan uit ‘de volheid’ (het volledige getal)
van Gods volk, Gods uitverkorenen (Romeinen 11:25-26).

7:9. De grote menigte.

a. Volgens een futurist is ‘de grote menigte uit elke natie’  de grote massa heidenen (niet-Joden) die in de Messias zullen gaan geloven door de
prediking van ‘het evangelie van het duizendjarige vrederijk’ door de 144.000 Joden gedurende de eerste helft van de toekomstige periode van
verdrukking. Dit is het standpunt van de futuristen die geloven in de opname van de gemeente vóór de grote verdrukking vóór het zogenaamde
duizendjarige vrederijk (Larkin). 

b. Volgens een ander futurist is ‘de grote menigte uit elke natie’ de ontelbare christenen bij de universele opname van de gemeente in het midden van
de periode van verdrukking voordat de verschrikkingen van de tweede helft van de periode van verdrukking op de mensheid losbarst. Dit is het
standpunt van futuristen die geloven in de opname van de Gemeente in het midden van de periode van verdrukking (Tenney). 

c. Een derde gezichtspunt. ‘De grote menigte uit elke natie’ wijst naar de triomferende Kerk, dat wil zeggen de verlosten door alle eeuwen heen; een
groter aantal dan de 144.000 verzegelden uit Openbaring 14:1-7 (een speciale groep christenen die op de aarde geleden hebben) (Greijdanus). Het
bestaat uit verlosten uit alle volken inclusief Israël, niet alleen uit toegewijde christen dienaren, maar ook uit gewone christenen, die niet allen de
verdrukkingen, vervolgingen en rampen van de 144.000 zullen meemaken. 

d.  De juiste uitleg. ‘De grote menigte uit  elke natie’  wijst  naar de triomferende Kerk, dat wil zeggen naar alle  mensen die gedurende de hele
wereldgeschiedenis  behouden  zijn.  Het  is  een  andere  omschrijving  van  ‘het  figuurlijke  getal  144.000’  in  Openbaring  14:1-7  (Hendriksen,
Groenewald). 

7:9. De grote verdrukking. 

a. Volgens een futurist is ‘de grote verdrukking’ de eerste helft (3½ jaar) van de periode van verdrukking (Larkin). 

b. De juiste uitleg. ‘De grote verdrukking’ (7:14) bestaat uit de hele periode tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst (Hendriksen) en
sluit de korte periode van ‘de grote verdrukking’ van Mattheüs 24:21-22 in.

Openbaring hoofdstuk 8.

8:1 De zevende zegel van stilte

a. Volgens een futurist is ‘de zevende zegel’ van stilte in de hemel de periode voordat de nog vreselijker oordelen onder de zeven bazuinen, de zeven
schalen en de andere oordelen tot aan het begin van de toekomstige duizendjarige vrederijk, losbarsten. Al deze oordelen vinden plaats aan het einde
van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De zevende zegel’ van stilte  in de hemel is het ontzagwekkende voorspel voor de vreselijke oordelen van God op
mensen die geen berouw tonen en zich niet bekeren gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Greijdanus, Groenewald). 

c. Een juiste uitleg. ‘De zevende zegel’ van stilte in de hemel openbaart Gods morele beginsel bij het besturen van de wereld: namelijk dat gedurende
de wereldgeschiedenis  de zegels  van vervolging en verdrukking (van vooral  christenen) altijd  de bazuinen van Gods oordelen teweeg brengen
(Hendriksen). 

d.  De beste uitleg. ‘De zevende zegel’ van stilte in de hemel heeft te maken met het raadsel van vertraging (10:6-7), de vaartvermindering van de
beweging van de apocalyptische gebeurtenissen naar de finale vervulling van het einde. Alles in de hemel is al gereed voor het einde, maar alles op
de aarde is nog niet gereed voor het einde (Bavinck)!

8:3-5. De heiligen. 
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a. Volgens een futurist zijn ‘de heiligen’ mensen tijdens de toekomstige periode van verdrukking. Hun gebeden gaan over hun bevrijding van hun
vijanden en hun geroep om wraak op hun vijanden (Larkin). Zij zijn geen christenen, maar Joden en heidenen die geloven in de boodschap van de
Joden over het (Joodse) duizendjarige vrederijk die nog moet komen. Gods antwoord op hun gebeden zijn de zeven bazuinen van oordelen en de
zeven schalen van oordelen. 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De heiligen’ zijn christenen die al gestorven zijn en in de hemel zijn. Hun gebeden veroorzaken Gods oordelen op de
aarde (Mounce). De Schrift is tegen gebeden voor (ten behoeve van) de gestorvenen. De Schrift is ook tegen gebeden aan (ten aanhoren van) de
gestorvenen. Maar volgens hem is de Schrift kennelijk niet tegen gebeden van (door) de gestorvenen. Degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn niet
onbewust, maar bidden bewust voor christenen op de aarde. Dus zowel de heiligen op de aarde als de heiligen in de hemel bidden (doen voorbede)
voor de christenen op de aarde en regeren met Christus over de tegenwoordige geschiedenis (20:4). Hun gebeden veroorzaken Gods oordelen in de
geschiedenis op de aarde (8:4-5). 
Kritiek. Jesaja 63:16 zegt dat de aartsvaders Abraham en Jakob, die al lang gestorven zijn, niet de Israëlieten kennen die nog op de aarde wonen! En
Prediker 9:5-6 zegt dat mensen die gestorven zijn, nooit meer een aandeel hebben in wat er op de aarde onder de zon gebeurt (zie Job 14:21). God
verbiedt christenen om de praktijken (gewoonten) van niet-christenen te volgen en bijvoorbeeld de doden te raadplegen (Deuteronomium 18:9-12)!
God vervloekt elk mens die zijn vertrouwen op een ander mens stelt, of hij nog leeft op de aarde of al dood in de hemel is (Jeremia 17:5-6). Dit sluit
de gestorvenen heiligen, inclusief Maria in. Er is maar één Middellaar tussen God en mensen (1 Timotheüs 2:5) en alleen Één in de hemel die
voorbede doet voor christenen op de aarde, Jezus Christus (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25; 9:24; 1 Johannes 2:1). 
Conclusie: de gestorven christenen in de hemel doen geen voorbeden voor mensen op de aarde en christenen op de aarde zijn verboden om te bidden
tot zogenaamde ‘heiligen’ in de hemel.

c. De juiste uitleg. ‘De heiligen’ zijn christenen die op de aarde leven gedurende de hele nieuwtestamentische periode tussen de eerste komst van
Christus en zijn wederkomst. 

8:7. De eerste bazuin van oordeel. 

a. Volgens een futurist vertegenwoordigt de eerste bazuin van oordeel hagel, vuur en bloed die op de Joden vallen gedurende de tweede helft van de
toekomstige periode van verdrukking (Larkin).

b. Een tweede gezichtspunt. De eerste bazuin van oordeel vertegenwoordigt de vernietiging van een groot deel van de vegetatie en voedselbronnen op
de  aarde  door  vuur  gedurende  de  hele  nieuwtestamentische  periode  als  een  waarschuwing  voor  het  komende  laatste  oordeel  (Greijdanus,
Groenewald). 

c. De juiste uitleg. De eerste bazuin van oordeel die waarschuwt en straft vertegenwoordigt rampen die op de aarde (land) plaatsvinden gedurende de
hele nieuwtestamentische periode. Het is een waarschuwing voor het komende laatste oordeel. Deze rampen worden door God in de hemel beheerd
(Hendriksen)! 

8:8-9. De tweede bazuin van oordeel.

a.  Volgens een  futurist  vertegenwoordigt  de  tweede  bazuin van oordeel  een reusachtig  brandende meteoriet  die  op  de  Middellandse  Zee  valt
gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin). 

b. De juiste uitleg. De tweede bazuin van oordeel die waarschuwt en straft vertegenwoordigt rampen die op en in de zee plaatsvinden gedurende de
hele nieuwtestamentische periode. Het is een waarschuwing voor het komende laatste oordeel (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald).

8:10-11. De derde bazuin van oordeel.

a. Volgens een futurist vertegenwoordigt de derde bazuin van oordeel ongetwijfeld een ander meteoriet gedurende de tweede helft van de toekomstige
periode van verdrukking (Larkin). 

b. De juiste uitleg. De derde bazuin van oordeel die waarschuwt en straft vertegenwoordigt rampen die op een groot deel van de drinkwaterbronnen
op de aarde plaatsvinden gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Het is een waarschuwing voor het komende laatste oordeel (Greijdanus,
Hendriksen, Groenewald).

8:12. De vierde bazuin van oordeel.

a. Volgens een futurist is de vierde bazuin van oordeel als de gebeurtenissen onder de zesde zegel (6:12-17). Zij zijn niet finale gebeurtenissen, maar
grote  fysieke  stuiptrekkingen  (duisternis  en  aardbevingen)  die  de  aarde  schudden  gedurende  de  tweede  helft  van  de  toekomstige  periode  van
verdrukking (Larkin). (De futuristen moeten met hun uitleg steeds rekening houden met hun verwachtte 1000 jarige vrederijk die nog moet komen
voor het einde!) 

b. De juiste uitleg. De vierde bazuin van oordeel die waarschuwt en straft vertegenwoordigt onheilspellende rampen die in het universum plaatsvinden
en het licht van de zon, maan en sterren beïnvloeden gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Het is een waarschuwing voor de komende
laatste oordeel (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald).

Openbaring hoofdstuk 9.

Hoofdstuk 8 en 9. De bazuinen van oordelen die waarschuwen en straffen. 

a. Volgens een futurist zijn bazuin oordelen meer geconcentreerde oordelen dan de zegel oordelen en zijn ze gericht tegen de Joden en alleen
gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin). 

b. Een tweede futurist gezichtspunt. De bazuinen van oordelen zijn drastische fysieke oordelen alleen gedurende de tweede helft van de toekomstige
periode van verdrukking. Terwijl de zegel oordelen algemene oordelen zijn, zijn de bazuin oordelen meer specifiek, drastisch en finaal (Tenney). 

c. Een derde gezichtspunt. De bazuinen van oordelen zijn tot een bepaald punt een herhaling van de zegels van oordelen, maar komen met groter
intensiteit  voor gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Terwijl  de zegels van oordelen een kwart van de aarde treffen (6:8), treffen de
bazuinen van  oordelen een derde van de aarde (Groenewald). 

d. De beste uitleg. De bazuinen van oordelen zijn Gods aanvankelijke oordelen die mensen straffen die zich niet bekeren en die anderen waarschuwen
gedurende heel de nieuwtestamentische periode (9:20-21). Zij zijn Gods antwoord op de zegels van verdrukking en vervolging enerzijds en op de
gebeden van de christenen anderzijds (8:5).  De goddeloze mensen op de aarde worden door rampen in verschillende delen van het universum
getroffen: het land (aarde), de zee, de waterbronnen en zelfs de hemelruimte (universum). Nergens zijn goddeloze mensen veilig meer (Greijdanus,
Hendriksen). 

9:1-12. De vijfde bazuin van oordeel. 
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a. Volgens een futurist (Larkin) vertegenwoordigt de vijfde bazuin van oordeel de geesten zonder lichamen van ‘mensen’ die in de tijd vóór Adam
leefden en die gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking proberen een lichaam te krijgen. Deze uitleg moet verworpen
worden. 

b.  Volgens  een  ander  futurist  (Tenney)  vertegenwoordigt  de  vijfde  bazuin  van  oordeel  een  uitbarsting  van  demonen  uit  de  afgrond  die  zich
belichamen (incarneren)  in  bestaande mensen gedurende de  tweede helft  van de  toekomstige  periode  van verdrukking.  Ook deze  uitleg moet
verworpen worden. 

c. De juiste uitleg. De vijfde bazuin van oordeel maakt dat de satan en zijn demonen mensen, die niet met de zegel van God verzegeld zijn, kwellen en
vernietigen gedurende een aanzienlijke periode tijdens de hele nieuwtestamentische periode. De satan opent de schacht waardoor hij de wereld met
zijn  demonen  en  hun  verderfelijke  activiteiten  en  invloed  vult.  De  demonen  jagen  verschrikking  in  de  harten  en  levens  van  goddeloze  en
onrechtvaardige mensen. 

9:13-19. De zesde bazuin van oordeel. 

a. Volgens een futurist (Larkin) vertegenwoordigt de zesde bazuin van oordeel het bijeenbrengen van onzichtbare demonische machten met het doel
om door middel van oorlogen de aller-slechtste mensen van de aarde uit te roeien  gedurende de tweede helft van de toekomstige grote verdrukking.
Zo worden de betere klassen mensen bewaard voor de toekomstige duizendjarige vrederijk. Deze beschouwing moet verworpen worden. 

b. Volgens een ander futurist (Tenney) vertegenwoordigt de zesde bazuin van oordeel het bijeenbrengen van de mensenmassa’s uit het oosten (de
koningen uit het oosten, bv. de Chinezen  en Russen) om tegen de God van de Bijbel en de heerschappij van Christus te vechten gedurende de tweede
helft van de toekomstige grote verdrukking. Ook deze beschouwing moet verworpen worden. 

c. De juiste beschouwing is de volgende: De zesde bazuin van oordeel vertegenwoordigd de boze en vernietigende werk van oorlogen van de boze
wereldmachten die ook tegen Christus en christenen vechten en de verschrikking van hun oorlogsmachines gedurende de hele nieuwtestamentische
periode. Het verwijst vooral naar de verschrikkelijke oorlogen die gevoerd zullen worden tegen het einde van de nieuwtestamentische periode.

Openbaring hoofdstuk10.

10:1. De engel.

a. Volgens een futurist is ‘de engel’ Christus (Larkin). 

b. De juiste uitleg. De machtige engel is een engel en houdt nauw verband met de heerschappij van Christus over de wereld. De heerschappij van
Christus bestaat enerzijds uit het oordeel van mensen die zich verharden en anderzijds uit de verlossing van mensen die zich aan Hem overgeven. 

10:2,9-11. Het kleine boekje.

a. Volgens een futurist (die doorgaans dingen letterlijk opvat) is het kleine boekje een symbolische handeling waarin Johannes enerzijds nadenkt over
het lijden van de Joden gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking en anderzijds nadenkt over de zegen voor de Joden in
de toekomstige (joodse) duizendjarige vrederijk (Larkin). 
Het boekje bevat dingen die geheim moeten blijven tot de eindtijd, tot de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking. De inhoud zou
enerzijds gaan over de toekomstige grote verdrukking en anderzijds over de toekomstige duizendjarige vrederijk. Het is waarschijnlijk het boek dat
Daniël moest verzegelen (Daniël 12:4,9), dat dingen bevatte die niet geopenbaard mochten worden voor ‘de eindtijd’. 
Zie echter de juiste uitleg van het boek Daniël in www.deltacursus.nl delta PLUS studie 15.  

b. De juiste uitleg. Het boekje vertegenwoordigt zowel het evangelie dat Johannes moet begrijpen en verkondigen (profeteren) aan de volken in zijn
tijd als het lijden vanwege zijn verkondiging. Hij zal dan zowel de zoetheid van verlossing als de bitterheid van het lijden ervaren (Lukas 9:23). De
kleine boekrol symboliseert de boodschap over Gods geheimenis met betrekking tot verlossing en oordeel van alle volken; haar effect in de wereld; en
waarover Johannes weer moest profeteren. De kleine boekrol bevat niet een verzegeld boodschap met betrekking tot gebeurtenissen in de verre
toekomst en zeker niet een exclusieve boodschap voor de Joden alleen. Het ligt open op de hand van de engel al vanaf de tijd van de apostel Johannes
en is bedoelt gelezen te worden. De inhoud moet bekendgemaakt (geprofeteerd, verkondigd) worden. Het bevat een geopenbaard boodschap voor de
hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst. Het is een universele boodschap voor alle mensen die in
deze periode in de wereld leven. Het is een boodschap die goed nieuws (het evangelie) verteld voor mensen die zich bekeren, maar slecht nieuws voor
mensen die zich niet bekeren. De verkondiging van het evangelie brengt grote vreugde (het is zoet), maar de ervaring van verdrukking en vervolging
ter wille van het evangelie is moeilijk (het is bitter). 

10:3b-4. De zeven donderslagen.

a. Volgens een futurist  zijn  de zeven donderslagen specifieke maar nog verborgen (niet  geopenbaarde) oordelen en verschrikkingen die niet in
hoofdstukken 8 en 9 staan, maar wel te verwachten zijn (Larkin). 

b. De beste uitleg. De zeven donderslagen zijn verborgen (niet geopenbaarde) principes die in Gods schepping en in de menselijke geschiedenis
opereren. Zij dragen bij tot de vertraging van de apocalyptische gebeurtenissen die leiden tot de vervulling van de eindtijd. 

10:7. Het geheimenis van God.

a. Volgens een futurist is ‘het geheimenis van God’ de rede waarom God toegelaten heeft dat de satan de mens tot een val bracht en zo de zonde,
ellende en de dood in de wereld bracht. Dit was de rede waarom God toeliet dat de zonde de wereld kapot maakte. Het geheimenis van God is de
boodschap dat Christus de satan, de valse aanspraakmaker (op de wereld), zal onterven en formeel bezit zal nemen van de aarde wanneer Hij zijn
toekomstige duizendjarige koninkrijk van vrede tot stand brengt. 

b. De juiste uitleg. ‘Het geheimenis van God’ is een verwijzing naar Gods eeuwig plan van verlossing van gelovigen én oordeel van ongelovigen. Het
is Gods raadsbesluit (plan) dat de hele wereldgeschiedenis bepaalt. Dit plan wordt hoofdzakelijk door de verkondiging van het evangelie (van genade
en koningschap) van Christus bekend gemaakt. Christenen verkondigen de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus (1 Korinthe 1:18-25; 
1 Korinthe 15:1-4).  Christus is degene die scheiding brengt: hij verlost mensen die in Hem geloven én veroordeelt mensen die Hem verwerpen
(Mattheüs 12:30; Lukas 2:34; Lukas 10:16; Johannes 3:16-18,36). Christus is de Koning der koningen (1:5; 17:14; 19:16).

Openbaring hoofdstuk 11.

11:1. De tempel.

a. Volgens een futurist is deze tempel  ‘de tempel die tijdens de grote verdrukking onder de toekomstige antichrist door de Joden in Jeruzalem
gebouwd gaat worden (Larkin). 
b. De juiste uitleg. ‘De tempel van God’, de altaar en de mensen die daar aanbidden vertegenwoordigen de strijdende Kerk (alle ware christenen)
gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Het is de Kerk die door God uitverkoren en voor God afgezonderd en beschermd (gemeten) wordt te
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midden van de niet-christelijke wereld. Het is de Kerk die apart gezet wordt van en beschermd wordt tegen naam- of cultuurchristenen (de buitenste
voorhof) en ook tegen de vertrapping door de niet-christenen en anti-christenen (de heidenen die Jeruzalem bezetten) (Greijdanus, Hendriksen.
Groenewald).

11:2. Het getal 42.

a. Volgens een futurist is ‘de 42 maanden’ een letterlijke periode van 3½ jaar, namelijk, de tweede helft van de zogenaamde 70ste week van Daniël
(Daniël 9:24-27). Het is de tweede helft van de zeven letterlijke jaren van ‘de periode van de grote verdrukking’ dat de niet-christenen en vooral
Joden gaat treffen (Mattheüs 24:21) (Larkin).

b. Volgens andere futuristen zullen de heidenen de stad Jeruzalem 42 maanden lang vertrappen. Daarna zullen de Joden terugkeren naar het land
Israël op grond van de volgende profetieën:  

 “Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken, en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE
en zijn goedheid wenden, in latere tijd” (Hosea 3:5)(754-714 v.C.). 

 “Vanwaar de zon opkomt zal Ik uw nageslacht halen en van waar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En
tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van het einde der aarde” (Jesaja 43:5-6)(740-680 v.C.). 

 Er zijn mensen die zeggen dat dergelijke profetieën al in vervulling zijn gegaan en dat “de tijd van de heidenen” eindigde op 14 Mei 1948 toen
Israël als een onafhankelijke staat gesticht werd. 

Maar dergelijke aanspraken worden tegengesproken door de volgende feiten:
 Dergelijke profetieën zijn al in de oudtestamentisch periode in 539 v.C. in vervulling gegaan bij de terugkeer van de Joden uit de ballingschap

(Ezra 1 en 2). 
 Bij de eerste komst van Christus is Jezus tot de zijne gekomen, maar de zijnen (de Joden) hebben Hem niet aangenomen (Johannes 1:11). 
 Zelfs vandaag wonen ongeveer maar een uit elke vijf Joden in de staat van Israël.
 Ook vandaag wordt het voortbestaan van de stad Jeruzalem als een onafhankelijke stad voortdurend bedreigd.
 De grote meerderheid van Joden in en buiten Israël beschouwen Jezus Christus niet als de Messias of als hun Verlosser en Heer. Jezus zegt, “Wie

Mij verwerpt, verwerpt Hem die Mij gezonden heeft” (Lukas 10:16). En Hij zegt, “Als u niet gelooft dat Ik het ben (dat IK de IK BEN DIE IK
BEN in Exodus 3:14 bent), zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24). 

 Vanaf 1948 zijn al miljoenen heidenen (onder anderen Arabieren en Palestijnen) en duizenden Joden in en buiten Israël christenen geworden!
       “De tijden van de heidenen” zijn zeker nog NIET tot een einde gekomen! ‘De volheid van de heidenen’ én ‘de volheid van de Joden’ (het
uitverkoren 
       deel van Israël waarover geen verharding is gekomen) zal pas binnengegaan zijn bij de wederkomst van Christus (Romeinen 11:7,12,25). 

c. De juiste uitleg. ‘De 42 maanden is symbolisch voor de lange periode tussen de eerste komst van Christus (12:5-6) en zijn wederkomst (11:2-3,11-
12,15), de Messiaanse periode of de nieuwtestamentische periode (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald).

11:3. De twee getuigen.

a. Volgens een futurist zijn ‘de twee getuigen’  letterlijk Elia en Mozes die tijdens  de tweede helft  van de toekomstige periode van verdrukking
getuigen dat de tijd aangebroken is om de stad Jeruzalem en de tempel te herbouwen en de aanbidding in een Joodse tempel te herstellen, omdat de
toekomstige duizendjarige vrederijk op handen is (Larkin).

b. Volgens een later mening van Larkin moeten ‘de twee getuigen’ letterlijk Henoch en Elia zijn. Zijn argument is dat de tweede getuige niet Mozes
kan zijn omdat Mozes al gestorven en opgewekt was vóór de transformatie op de berg van verheerlijking (Mattheüs 17:3). Mozes kan niet een tweede
maal sterven, maar de twee getuigen moeten nog de eerste keer sterven. Omdat volgens zijn mening beiden Henoch en Elia zonder eerst te sterven
met hun lichamen in de hemel opgenomen werden, kunnen alleen zij als de twee getuigen terugkeren. Aan het einde van hun getuigenis zullen zij dan
voor de eerste maal sterven. De meerderheid van de aanhangers van de futurist gezichtspunt argumenteren echter dat er geen Bijbelse grond is te
zeggen dat Mozes niet een tweede keer kan sterven, omdat ook Lazarus twee maal stierf.

c. En derde gezichtspunt beweert dat ‘de twee getuigen’ Petrus en Paulus zijn. (Munck). 
Aanmerking. Noch de apostel Petrus noch de apostel Paulus heeft gedurende de hele nieuwtestamentische periode getuigd. Tegen het einde van het
boek Openbaring waren zij al lang gestorven. Niet Petrus en Paulus, maar de strijdende Kerk door middel van haar begaafde en getrouwe dienaren en
leden getuigt gedurende de hele nieuwtestamentische periode. 

d. Een vierde gezichtspunt zegt dat ‘de twee getuigen’ de minderheid van christenen zijn, de getrouwe zendelingen en dienaren van het Woord in de
Kerk, die het evangelie gedurende de hele nieuwtestamentische periode verkondigen (Greijdanus). Het argument is dat in Openbaring 1:20 alle
gemeenten in de wereld door de zeven kandelaren vertegenwoordigd worden. Van deze zeven historische gemeenten waren alleen twee gemeenten
zonder enige  blaam:  Smyrna  en Filadelfia.  Daarom vertegenwoordigen de  twee getuigen de  minderheid van christenen,  de  getrouwe dienaren
(ambten) van de Kerk. 
Aanmerking. Ook gewone christenen hebben de verantwoordelijkheid getuigen van Jezus Christus te zijn (Mattheüs 10:32; 1 Petrus 3:15-16) en
niemand is zonder zonde (Romeinen 3:23). 

e.  Een vijfde gezichtspunt  zegt  dat  ‘de  twee getuigen’ letterlijk  twee christenen zijn  die  de angstige  Kerk gedurende  de eindtijd  kort  voor de
wederkomst van Christus en vooral tijdens de laatste antichrist zullen inspireren (Bavinck). Zijn argument is dat de wereld moe van ‘vrijheid’ en rijp
voor tirannie zal worden. Hoewel ware vrijheid altijd betekent een sterke binding aan Gods Woord en bevelen, zal ‘vrijheid’ synoniem worden met
“doe wat je maar wil”, een ongebreidelde uitdrukking van dierlijke passies gepaard met een gebrek aan wet en orde. Alleen één optie blijft over:
tirannie: één tiran zal bepalen wat iedereen moet geloven, zeggen en doen. Dit wordt het begin van de laatste antichrist. Door de woorden van deze
twee christenen zal de vluchtende Kerk weer moed vatten. Er komt weer een toename van gebed, geloof en vreugde. Er komt weer een geest van
toewijding en overgave aan God tijdens de eindtijd gebeurtenissen. Maar het wordt niet meer een periode van zending en evangelisatie, maar eerder
een periode van afval,  chaos en ontwrichting. Zoals vele moderne mensen, zullen vele naam- en cultuurchristenen het geloof als ouderwetse en
waardeloze mythes loslaten en zich van de Kerk onttrekken. Deze twee getuigen zijn Gods laatste vermaning en oproep tot bekering. Maar ook deze
twee getuigen zullen als de profeten vóór hen gedood worden (Mattheüs 5:12). 
Aanmerking. De twee getuigen vertegenwoordigen echter de strijdende Kerk gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Natuurlijk zal de Kerk
getuigen gedurende de periode van de laatste antichrist totdat de antichrist de Kerk als instituut van de verkondiging van de Bijbelse boodschap zal
vernietigen (11:7; vgl. 13:7). 

f. De juiste uitleg. ‘De twee getuigen’ van Christus vertegenwoordigen de strijdende Kerk als een instituut van de verkondiging van de boodschap van
de openbaring van de God van de Bijbel (inclusief het evangelie), een machtige zendingsbeweging die door middel van zijn begaafde en toegewijde
dienaren functioneert, hetzij ambten, hetzij gewone leken van de Kerk, gedurende de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van
Christus tot zijn wederkomst. Maar omdat het boek Openbaring een voortschrijdende openbaring van apocalyptische gebeurtenissen in de eindtijd is,
ligt de nadruk in Openbaring 11 op het getuigenis van de strijdende Kerk in de eindtijd kort voor de wederkomst van Christus. 
11:8. De grote stad.
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a. Volgens een futurist is ‘de grote stad’ letterlijk Jeruzalem in Palestina gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking. Het
wordt figuurlijk Sodom en Egypte genoemd, omdat gedurende de toekomstige periode van verdrukking het karakter van de inwoners van Jeruzalem
overeen zal komen met die van Sodom (immoraliteit) en Egypte (vervolging) (Larkin).

b. De juiste uitleg. ‘De grote stad’ symboliseert de immorele antichristelijke wereld, elke stad in de wereld, elk georganiseerde gemeenschap van
beschaafde mensen, elk woonplaats van de mens op de aarde die Christus en zijn Kerk tegenstaat, die zich verontreinigen met stinkgoden en hun
hoererijen niet opgeven, maar vermenigvuldigen gedurende de hele nieuwtestamentische periode en vooral in de eindtijd. Zo waren de steden Samaria
en Jeruzalem ook vóór de ballingschap. Lees Ezechiël 23:1-8,19.

11:15. De zevende bazuin.

a. Volgens futuristen (Larkin en Tenney) sluit  ‘de zevende bazuin’  alles in wat er chronologisch tussen Openbaring 11:15 tot Openbaring 20:3
gebeurt! De bazuin wordt ‘dagen’ achtereen geblazen (10:7), eigenlijk gedurende de 3½ jaar van de tweede helft van de periode van verdrukking (de
tweede helft van Daniëls 70ste week). 
Dit sluit de volgende gebeurtenissen in: de zeven personen, de zeven schalen en de vier verdoemenissen die gevolgd worden door het duizendjarige
vrederijk  op deze  tegenwoordige  aarde (11:15 -  20:10).  Openbaring 11:15  is  alleen maar  een aankondiging  van de  toekomstige  duizendjarige
vrederijk, die in werkelijkheid pas 3½ jaar later komt.
Aanmerking. Met dergelijke interpolaties in hun lineaire chronologische schema probeert het gezichtspunt van de futuristen de duidelijke parallelle
gedeelten over de laatste oordeelsdag in het boek van Openbaring te omzeilen! 

b. De juiste uitleg. ‘De zevende bazuin’ introduceert  de een en enige laatste oordeelsdag, die de wereldgeschiedenis voor de derde maal in de
beschrijvingen in het boek Openbaring tot een einde brengt. Openbaring 6:12-17 en Openbaring 11:11-19 zijn parallelle openbaringen met betrekking
tot de laatste oordeelsdag. Het wordt gevolgd door het eeuwige Koninkrijk van God op de nieuwe aarde. 

Openbaring hoofdstuk 12.

12:1-2,6. De vrouw.

a. Volgens een futurist  is ‘de vrouw in Openbaring 12:1-2’ (de 1 ste personage) Israël gedurende de oudtestamentische periode EN in Openbaring 12:6
Israël gedurende de eerste helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking (Larkin). Tussen Openbaring 12:1-2 en Openbaring 12:6 ligt
dus de zesde bedeling. Volgens de bedelingenleer had Israël bij de eerste komst van Jezus, Gods aanbod van het Koninkrijk afgewezen. Daarom
onderbrak God zijn bemoeienis met het volk van Israël. Daardoor ontstond er ‘een hiaat in de heilsgeschiedenis met betrekking tot Israël’. Dit hiaat of
gat in de heilsgeschiedenis heet de zogenaamde ‘zesde bedeling’. 

b. Een tweede futurist gezichtspunt beweert dat ‘de vrouw in Openbaring 12’ is Israël gedurende de oudtestamentische periode tot de eerste komst
van Christus OF Israël gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking tot de toekomstige verschijning van Christus
(Tenney).

 
c. De juiste uitleg. ‘De vrouw’ is een symbool van  Gods ware volk in beide de oudtestamentische periode en de nieuwtestamentische periode: in
Openbaring 12:1-5 symboliseert de vrouw Gods volk, Israël, gedurende de oudtestamentische periode en in Openbaring 12:6-17 symboliseert de
vrouw Gods volk, de Kerk, gedurende de nieuwtestamentische periode (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald).
Lees ook www.bijbelonderwerpen.site , ISRAEL in de Bijbelboeken.  

12:3-4. De draak en de sterren.

a.  Volgens  een  futurist  is  ‘de  draak’  (de  2de personage)  de  satan  die  een  groot  aantal  engelen  in  zijn  val  meesleurde.  Tot  vandaag  (in  de
nieuwtestamentische Kerk periode) heeft de satan universele macht over iedereen op de aarde (Larkin).

b.  Een tweede gezichtspunt.  ‘De draak’ is de belichaming van de machten van chaos die een derde van de kosmische machten (sterren) heeft
ontwricht. Zijn macht is beperkt in vergelijking met die van Christus (Groenewald). Hij wordt ook de Leviathan (Job 41) of Rahab (Jesaja 51:9)
genoemd. Zijn bloedrode kleur is een aanduiding van zijn bloeddorstige aard en bedoelingen. Hij toont overeenkomst met het vierde dier in Daniël
(Daniël 7:7), de Antichrist (13:1) en Babylon (17:3). Hij is heel machtig, maar beperkt in vergelijking met Christus (19:12). 

c. De juiste uitleg. De draak is een symbool van de satan (12:9) en zijn arrogante aanspraak op wereldheerschappij. Hij heeft beperkte macht en gezag
over de niet-christen wereld (1 Johannes 5:18-19). Bij zijn zondeval ná de voltooiing van de schepping sleepte Hij een derde van alle engelen mee in
zijn val (12:4). Hij werd tijdens de eerste komst van Christus ná de voltooiing van het verlossingswerk met zijn engelen (demonen) uit de hemel op de
aarde  neergeworpen (12:7-9)(d.w.z.  ‘gebonden’:  Mattheüs  12:28-29;  Lukas 10:18-19;  Johannes  12:31-32;  Kolossenzen  2:15;  Hebreeën  2:14;  1
Johannes 3:8; Openbaring 20:1-3).  

12:5. Het mannelijke kind.

a. Volgens een futurist is ‘het mannelijke kind’ (de 3de personage) Christus bij zijn eerste komst. Maar pas gedurende de toekomstige periode van het
duizendjarige vrederijk zal Christus autocratisch over alle volken met een ijzeren staf heersen (Larkin). 

b.  Een  tweede  futurist  gezichtspunt.  Het  mannelijke  kind  is  of  Christus  die  tijdens  zijn  eerste  komst  in  de  hemel  opgenomen  wordt  of  de
Kerk/Gemeente die tijdens de eerste terugkomst  van Christus in het midden van de toekomstige periode van de grote verdrukking in de hemel
opgenomen wordt (Tenney). 

c. De juiste uitleg. Het mannelijke kind is Christus tijdens zijn eerste komst naar de aarde van zijn geboorte tot zijn hemelvaart. Hij zal bij zijn
wederkomst op de laatste oordeelsdag alle tegenstanders met een ijzeren staf stukslaan (Psalm 2:9). 

12:7-9. De neerwerping van de draak.

a. Volgens een futurist zal Satan alleen verslagen worden in de toekomst. Hij zal door Michael (de 4 de personage) en zijn engelen in het midden van
de toekomstige periode van verdrukking uit de hemel gegooid worden. Dan gaat de satan zich incarneren in het lichaam van de antichrist op de aarde
(Larkin). 

b. De juiste uitleg. De satan werd al in de hemel en op de aarde overwonnen in het verleden bij de eerste komst van Christus in de zin dat hij alle
schijn van recht voor zijn aanklachten tegen christenen heeft verloren! Hij is gebonden, dat wil zeggen, beknot in zijn macht (Mattheüs 12:28-29;
Lukas 10:18-19; Johannes 12:31-32; Kolossenzen 2:15; Hebreeën 2:14;  1 Johannes 3:8; Openbaring 12:7-12; Openbaring 20:1-3). 

12:10. De broeders.
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a. Volgens een futurist zijn ‘de broeders’ letterlijk de Joodse overblijfsel die gedurende de eerste helft van de toekomstige periode van de grote
verdrukking vervolgd en gemarteld zullen worden (Larkin). Het zijn hun ‘zielen’ die onder het altaar in de hemel roepen (6:9-11). 
Kritiek: Openbaring 12:17 zegt echter dat ‘de broeders’ christenen zijn die het getuigenis van Jezus Christus hebben.  

b.  De juiste uitleg.  ‘De broeders’ zijn  christenen gedurende de  hele  nieuwtestamentische  periode (Markus 3:35).  Omdat engelen en christenen
dezelfde God ‘hun God’ mogen noemen, mogen zij ook elkaar ‘hun broeders’ noemen. 

12:6,13-17. De vrouw.

a. Volgens een futurist is ‘de vrouw’ die in de woestijn vlucht en onderhouden wordt, Israël die in Petra (in Jordanië) verscholen gehouden wordt
gedurende de tweede helft van de periode van de grote verdrukking (Larkin).

b. De juiste uitleg. ‘De vrouw’ die in de woestijn vlucht en onderhouden wordt, is de Kerk/Gemeente die overal in de wereld en gedurende heel de
nieuwtestamentische periode op een veilige afstand van de satan gehouden wordt. 

12:6,14. De periode van 1260 dagen.

a. Volgens een futurist zijn ‘de 1260 dagen’ letterlijk de 3½ jaar van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking.

b. De juiste uitleg. ‘De 1260 dagen’ is een symbolisch getal die een periode van rampen vertegenwoordigt die lijkt alsof er geen einde aan komt,
maar dan plotseling en onverwacht tot een einde gebracht wordt!  (Zie 1 Koningen 17:1; Daniël 7:25; 12:7; Lukas 4:25; Jakobus 5:17). Het is een
symbool voor de apocalyptische tijdsperiode tussen de eerste komst van Christus (12:5-6) en de wederkomst van Christus (11:2-3) waarin de satan in
de geestelijke wereld en de antichrist in de gewone wereld de Kerk verdrukt en vervolgt terwijl de Kerk het evangelie verkondigt.

12:17. Het nageslacht van de vrouw.

a. Volgens een futurist zijn ‘de overigen van het nageslacht van de vrouw’ (de 5de personage) letterlijk de Joodse overblijfsel die in Palestina schuilen
of in de wereld verstrooid worden gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking (Larkin). 
Degenen die de geboden van God onderhouden vertegenwoordigen de orthodoxe Joden die de Thora onderhouden. Degenen die zich houden aan het
getuigenis van Jezus vertegenwoordigen de messiaanse Joden die zich hebben bekeerd tijdens de prediking van “het evangelie van het duizendjarige
koninkrijk” door de twee getuigen, Elia en Mozes. 

b. De juiste uitleg. ‘De overigen van het nageslacht van de vrouw’ zijn symbolisch individuele christenen in tegenstelling tot de Kerk als instituut die
door heel de nieuwtestamentische periode trouw doorgaan de geboden van God te gehoorzamen en het getuigenis van Christus (de inhoud van de
Bijbel) vast te houden.

Openbaring hoofdstuk 13.

13:1. Het beest uit de zee.

a. Volgens een futurist is ‘het beest uit de zee’ (de 6de personage) de Satan die zichzelf in de antichrist incarneert in het midden van de zevenjarige
periode van de grote verdrukking (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt van een futurist. Het beest uit de zee zal een politieke en militaire leider zijn van een koninkrijk met een schrikwekkende
totalitaire regering met één doel: de vernietiging van Gods volk gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Tenney). 

c. Een derde gezichtspunt van een historicist. Het beest uit de zee is een gepersonifieerd belichaming van het Romeinse Rijk (Groenewald).

d. Een vierde en toch ware gezichtspunt. Het beest uit de zee vertegenwoordigt het laatste antichristelijke wereldrijk met zijn laatste antichrist kort
voor de wederkomst van Christus (Bavinck). Johannes zag drie beesten (panter, beer, leeuw) verenigt tot één monster. Alle andere politieke en
godsdienstige rijken in de wereld zullen hun toppunt bereiken in het laatste antichristelijke wereldrijk.  De gekroonde horens vertegenwoordigen
opeenvolgende dynastieën van heersers  of  gelijktijdige gouverneurs  van provincies.  Het  doel  van de  laatste  antichrist  is  om de  hele  wereld te
verenigen in één antichristelijk wereldrijk. Hij zal met trotse woorden God, de hemel en de christenen die in de hemel geregistreerd zijn lasteren (zie
Efeze 2:6; Filippenzen 3:20; Hebreeën 12:22-23). God zal hem toelaten macht over alle volken te krijgen, oorlog te voeren tegen christenen en hen te
overwinnen! Iedereen in de wereld behalve de ware christenen zullen het beest uit de zee aanbidden. Alleen ware christenen zullen in staat zijn om
zijn wereldse vertoon van macht te  weerstaan, omdat hun namen geschreven staan in het boek van het leven van het Lam. Door christenen te
vervolgen vervolgt de antichrist Christus. Christenen vervullen in hun lichamen wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van
zijn Lichaam, de Gemeente (Kolossenzen 1:24). 

e. De juiste uitleg. ‘Het beest uit de zee’ vertegenwoordigt de antichristelijke politieke vervolging en verdrukking van de satan gedurende de hele
nieuwtestamentische  periode  vanaf  de  eerste  komst  van  Christus  tot  zijn  wederkomst.  Het  vertegenwoordigt  volken  als  politieke  eenheden
(wereldrijken, koninkrijken) (zie Daniël 7:17; Jesaja 17:12), menselijke regeringen en heersers (keizers, koningen) (zie Daniël 7:24), die de plannen
van de satan uitvoeren, God lasteren, de inwoners van de wereld verdrukken en de christenen vervolgen gedurende de hele periode van de eerste
komst van Christus tot zijn wederkomst, gesymboliseerd door de 42 maanden. (13:5,7). 

13:2. De tien horens. 

a. Volgens een futurist vertegenwoordigen ‘de tien horens’ van het beest tien volken binnen de geografische grenzen van het Oude Romeinse Rijk
(dat wil zeggen vooral Europa) die het Herstelde Romeinse Rijk zullen vormen, een alliantie voor wederzijdse bescherming (Larkin). 

b.  Een  tweede  gezichtspunt. ‘De  tien  horens’  vertegenwoordigen  opeenvolgende koningen  of  vertegenwoordigen  gelijktijdige koninkrijken  of
provincies binnen elk wereldrijk (Bavinck). 

c. De juiste uitleg. ‘De tien horens’ zijn een symbool voor agressieve aanvallen, gewelddadige stoten en vernietiging. De tien horens met kronen
vertegenwoordigen machtige heersers van de wereld met hun arrogante aanspraken op gezag (Psalm 2:1-3; Jesaja 14:3-20; Ezechiël 28:1-19; Daniël
7:24; Efeze 6:12; Openbaring 17:12). De tien horens van de draak (12:3), of het beest uit de zee (13:1) en het beest uit de afgrond (17:3) symboliseren
hun volledige macht om te vernietigen op de aarde. De satan oefent zijn macht (dus niet:  absolute soevereine almacht) uit  door middel van de
antichristelijke regeringen in de wereld en uiteindelijk door middel van de laatste antichrist in de geschiedenis (17:12).

13:3-4. De dodelijke wond van het beest.

a. Volgens een futurist verwijst ‘de genezing van de fatale wond van het beest uit de zee’ naar de letterlijke dood en opstanding van de antichrist in
het midden van de periode van verdrukking (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De genezing van de fatale wond van het beest uit de zee’ verwijst naar de dood van keizer Nero en zijn schijnbare
herleving in keizer Domitianus in de tijd van Johannes. De kop die dodelijk gewond werd en daarna genas, staat voor keizer Nero (54-68 n.C.). Hij
vervolgde de christenen op wrede wijze in de periode 64-68 n.C.. Hij kruisigde hen aan houten palen, smeerde hen in met pek of olie en stak hen in
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brand voor het amusement van mensen. Hij stak ook Rome in brand en beschuldigde daarna de christenen valselijk van brandstichting. Hij pleegde
zelfmoord in 68 n.C. op een ouderdom van 31 jaar. Velen konden niet geloven dat hij dood was en dacht dat hij zou terugkeren met de Parten om zijn
troon te heroveren. Toen dat niet meer mogelijk was, ontstond de legende dat Nero weer uit de dood zou opstaan (Nero revidivus legende). Onder
Nero  kreeg  Rome  de  doodslag,  maar  herleefde  onder  Domitianus  (81-96)  toen  christenen  weer  eens  gruwelijk  vervolgd  werden  (Hendriksen,
Groenewald). 
Aanmerkingen. Nero stierf niet door een zwaard, als het gespleten hoofd suggereert. Hij is ook nooit weer verschenen. De mensen die de zeven
koppen als zeven Romeinse keizers beschouwen, hebben moeite aan te tonen welke zeven keizers bedoeld worden. Er waren 8 keizers vanuit de
Julius-Claudius dynastie: Augustus/Octavianus (31 v.C. tot 14 n.C.), Tiberias (14 – 37), Gaius/Caligula (37 – 41), Claudius (41 – 54), Nero (54 – 68),
Galba (68 – 69), Otho (69), Vitellius (69) en 5 keizers vanuit de Flavius dynastie: Vespasianus (69 – 79), Titus (70 – 81), Domitianus (81 – 96),
Nerva (96 – 98), Trajanus (98 – 117). 

c. Een derde gezichtspunt. ‘De genezing van de fatale wond van het beest uit de zee’ verwijst naar de latere ondergang van het Romeinse Rijk  uit het
nieuwtestamentische tijdperk en de herleving van het beest als de overheersing van de wereld door de paus totdat het zijn toppunt bereikt in de
toekomstige wereld overheersing van de laatste antichrist. De zeven koppen is een samenvatting van alle wereldrijken. De kop die dodelijk gewond
werd (13:3) verwijst waarschijnlijk naar de stervende Romeinse Rijk in de dagen van Johannes. Het Romeinse Rijk ging te gronde, eerst toen het in
twee splitste in 476 (in een westerse Romeinse Rijk te Rome en een oosterse Romeinse rijk te Constantinopel), en finaal toen Constantinopel voor de
Turken viel in 1453. Maar het Romeinse Rijk zou weer herleven met de opkomst van de wereld overheersing door de paus die uiteindelijk uitmond in
de wereld overheersing door de laatste antichrist. De antichrist zou de politieke leider worden en de valse profeet de religieuze leider en rechterhand
van de antichrist (Greijdanus). Aanmerkingen: Er bestaat geen Bijbelse grond om één kerkgenootschap tot schietschijf te maken. 

d. De juiste uitleg. ‘De genezing van de fatale wond van het beest uit de zee’ verwijst naar  de geheimenis dat het beest telkens weer schijnt te
verrijzen nadat het vernietigd werd. Deze gebeurtenis zou zich herhalen tot de laatste belichaming van de antichrist met zijn wereldrijk (cf. 17:7-11).

13:11. Het beest uit de aarde. 

a. Volgens een futurist  is  ‘het  beest uit  de aarde’ (de 7de personage)  de  valse  profeet,  een persoon uit  het  verleden die in het  midden van de
toekomstige periode van verdrukking uit de dood zal opstaan (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt van een futurist. ‘Het beest uit de aarde’ is een godsdienstige leider gedurende de tweede helft van de toekomstige periode
van verdrukking. Zijn macht is geconcentreerd in de godsdienst en economie. Ondersteund door het beest uit de zee dwingt hij valse aanbidding op de
wereld af (Tenney). 

c. Een derde gezichtspunt dat waar is.  ‘Het beest uit  de aarde’ vertegenwoordigt de laatste valse profeet kort voor de wederkomst van Christus
(Bavinck). 

d. De juiste uitleg. ‘Het beest uit de aarde’ vertegenwoordigt de antichristelijke kennis en misleidingen van de Satan, vooral op het gebied van de
godsdiensten, ideologieën, filosofieën en wetenschappen van de wereld samen met hun voorstanders gedurende de hele nieuwtestamentische periode
van de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst.

13:18. Het merkteken van het beest. 

a. Volgens een futurist is ‘het getal van het beest’ een letterlijke en specifiek zichtbare naam op de rug van de rechterhand of op het voorhoofd van
mensen gedurende de toekomstige periode van verdrukking (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De naam van het beest’ (vers 17) is een specifieke naam in de geschiedenis. ‘Het getal van de naam van het beest’ is 666
(vers 17-18). Door middel van de numerieke waarden van de letters van het Hebreeuwse, Griekse of Latijnse alfabet proberen mensen tot namen als
‘Nero’, ‘Plato’ enz. te komen. Omdat de getallen in het boek Openbaring ook symbolen zijn (zie 1:20), proberen mensen de symbolische betekenis
van het getal 666 te berekenen. Bijvoorbeeld, de symbolische waarde van de naam ‘Jezus’ (in Engels) zou 888 zijn. Aangezien het getal 7 Gods
volmaakte en volledige handelingen met de mens vertegenwoordigt, is Jezus dus meer dan alleen maar Gods volmaakte handelingen met de mens
(777). Door het getal 666 aan de antichrist toe te kennen wordt benadrukt dat de antichrist minder belangrijk en minder waarde heeft dan Jezus
(Groenewald)!
Aanmerkingen: dergelijke pogingen lopen uit op alles en niets. Het boek Openbaring is een Apocalyps, een boek met symbolen, maar niet een boek
vol  raadselen!  De numerieke  waarde  van de  Hebreeuwse en Latijnse  letters  moet  uitgesloten worden,  want  het  boek Openbaring is  in  Grieks
geschreven voor een Grieks gehoor (zie 9:11; 16:16). Ook de uitleg ‘Lateinos’ of ‘Caesar van Rome’ kan niet de juiste uitleg zijn, omdat Openbaring
17:9-11 al eerder duidelijk naar Rome verwijst en dus overbodig zou zijn.  De naam vertegenwoordigt niet de Hebreeuwse, Griekse of Latijnse
numerieke waarden van letters,  omdat “de  berekening van het  getal  wijsheid en verstand vereist”  (vers 18).  Evenals  alle  getallen in  het  boek
Openbaring (2, 3, 3½, 4, 7, 10, 12, 42, 1000, 1260, 10.000, 12.000, 144.000) moet ook het getal 666 ‘figuurlijk’ uitgelegd worden (zie 11:8). 

c. Een derde gezichtspunt. ‘Het getal van het beest’ is een specifiek symbool in vroegere tijden en men gaat dan raden wat het in de moderne tijd zou
moeten zijn. Het getal wordt beschouwd als:

 de afmetingen van het afgodsbeeld van Nebukadnezar, die 60 el hoog en 6 el breed was (Daniel 3:1). 
 het symbool voor de Vrijmetselaars
 de gezichten op de Amerikaanse munt
 het geregistreerd kenteken van de antichrist (een streepjescode of de combinatie van letters en cijfers die goederen en ander zaken registreert) 
 het observeren van de sabbat op de eerste dag van de week
 de voorletters van de antichrist op het voorhoofd van de goddeloze mensen.

d. Een vierde gezichtspunt dat ook waar is. ‘Het getal 666 van het beest’ is een figuurlijke samenvatting en karakterisering van de antichrist aan het
einde van de periode van verdrukking. Het getal 6 is het getal van de schepping en specifiek van de schepping van de mens nog voor de goddelijke
rustdag (Genesis 1:26,31). Het getal 7 is het getal van volmaaktheid van God en de volledigheid van zijn doelen. Het getal 6 is niet het getal 7 en zal
nooit het getal 7 kunnen bereiken! Het kan zelfs na herhaling nooit volmaaktheid en volledigheid bereiken! Het getal 666 symboliseert dus voor
eeuwig het missen van het doel, dus mislukking!
Of het getal 666 symboliseert de hoogste ontwikkeling van de mens en de schepping zonder om met God rekening te houden . De laatste antichrist in
de geschiedenis zal aan het toppunt van de menselijke wetenschap, vermogens en verworvenheden staan. De hele schepping en alle mensen schijnen
dan beschikbaar voor hem en zijn dienst te zijn. Zij zullen met hem samenwerken en alle middelen tegen God en zijn Koninkrijk inzetten. Het getal
666 is dan een figuurlijke samenvatting en karakterisering van de laatste  antichrist  in  Openbaring 11:7;  13:3,4,7,8,12-18; 17:8,11-14; 19:19-20
(Greijdanus). 

d. De beste uitleg. ‘Het getal van het beest’ vertegenwoordigt niet een specifiek identificeerbare historische persoon, maar alle beesten gedurende heel
de nieuwtestamentische periode. Het merkteken van het beest is zijn naam of zijn getal. Het getal 666 is een menselijk getal. Enerzijds symboliseert
het getal 666 de absolute hoogste (door God toegestane) ontwikkeling van de mens in de schepping door zijn wetenschap, zijn mogelijkheden en zijn
verworvenheden zonder dat hij God daarin betrekt, die hij inzet voor de antichrist en tegen Christus. Het beest en zijn bondgenoten proberen steeds de
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goddelijke volmaaktheid na te bootsen, maar falen dat ooit te bereiken. Zij proberen aanhoudend van de 6 een 7 te maken, maar blijven falen! 666
bereikt nooit 777! 
Anderzijds  symboliseert  het  getal  666  de absolute  (door God besloten)  onvolmaaktheid van de  antichristelijke  politieke macht  die  gedoemd is
uiteindelijk te mislukken. Het beest en zijn bondgenoten smeden complotten en lanceren aanvallen tegen Christus, zijn Kerk en zijn volk, maar zij
zullen  uiteindelijk  het  onderspit  delven.  De  koninkrijken  van  Assyrië  en  Babylonië  in  het  boek  Jesaja  en  de  koninkrijken  van  Medo-Perzië,
Griekenland en Syrië in het boek Daniël leden uiteindelijk nederlagen, maar Jezus Christus, zijn koninkrijk en zijn volk zullen triomferen (17:14)!

Openbaring hoofdstuk 14.

14:1. Het getal 144.000. 

a. Volgens een futurist verwijst ‘het getal 144.000’ letterlijk naar een geselecteerd groep mensen gedurende de toekomstige periode van verdrukking,
namelijk, het begin van het herstelde volk van Israël. Zij zijn identiek met de 144.000 van alle stammen van Israël in Openbaring 7:3-8 en moeten
daarom alleen Joden zijn (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt van een futurist. Als de ‘144.000’ in Openbaring 14:1 geïdentificeerd worden met het mannelijke kind (12:5), dan zijn zij
een geselecteerd groep Joodse gelovigen die in de hemel opgenomen worden in het midden van de toekomstige periode van verdrukking (tussen 6:11
en 6:12). Hier staan zij met het Lam van God op de berg Sion in de hemel (Tenney).

c.  Een  derde  gezichtspunt.  De  ‘144.000’  is  een  figuurlijke verwijzing  naar  een  speciale  groep  arbeiders  in  de  Kerk  gedurende  de  hele
nieuwtestamentische periode die het huwelijk afwijzen ter wille van het Koninkrijk van de hemel (Mattheüs 19:12) (Groenewald voor en tegen). 
Aanmerkingen. Hoewel de ceremoniële wet in het Oude Testament de seksuele daad als ceremonieel onrein verklaarde, beschouwt het Nieuwe
Testament het huwelijk en de seksuele relatie binnen het huwelijk even heilig als de relatie tussen Christus en de Gemeente (Kerk) (Genesis 2:24;
Mattheüs 19:4-6; Efeze 5:22-33; Hebreeën 13:4). Alleen valse leraren verbieden gelovigen (ingesloten oudsten of priesters) in het huwelijk te treden 
(1 Timotheüs 4:1-3).

d.  Een  vierde  gezichtspunt.  De  ‘144.000’  is  een  figuurlijke verwijzing  naar  een  special  groep  dienaren  van  God  gedurende  de  hele
nieuwtestamentische periode die van andere oprechte christenen onderscheiden moet worden. Omdat Openbaring 14:3 het bepaalde lidwoord ‘de’
144.000 gebruikt, moeten zij van de 144.000 in Openbaring 7:4 onderscheiden worden. Zij zijn een speciale groep gelovigen uitgekozen en geroepen
om een heel bijzondere taak voor God te verrichten en voor God te lijden. Omdat alleen zij de bijzondere hulp van God ervaren in hun dienstbetoon
en lijden, kunnen alleen zij het lied erover zingen. Alleen zij zijn ‘de eerstgeborenen’. Zij zijn een speciale groep christenen die zich vrijgehouden
van geestelijke hoererij met de zondige wereld (Jakobus 1:27; 2 Korinthe 7:1) (Greijdanus). Dit gezichtspunt wordt in Openbaring 7:4,9 weerlegd. 

e. De juiste uitleg. De ‘144.000’ verwijst symbolisch naar het volle getal uitverkoren gelovigen gedurende heel de heilsgeschiedenis van Genesis tot
Openbaring. Omdat Openbaring 7:4 ook het bepaalde lidwoord ‘het’ getal ... 144.000 gebruikt, verwijzen beide Bijbelgedeelten naar dezelfde groep
mensen. Zij zijn vrijgekocht, niet vanuit alle gelovigen, maar vanuit de rest van de mensen op de aarde (14:4). Alle gelovigen zijn vrijgekocht vanuit
de zondige wereld (1 Korinthe 6:9-11). Alle gelovigen worden vergeleken met ‘reine maagden’ voor Christus (2 Korinthe 11:2). Alle gelovigen
samen zijn ‘de eerstelingen’ van Gods schepselen (Jakobus 1:18). Alle gelovigen zijn de eerstelingen in verlossing die op de laatste oordeelsdag
geoogst worden (14:14-16). 

14:6. Het eeuwige evangelie. 

a. Volgens een futurist is ‘het eeuwige evangelie’  de boodschap van genade en verlossing die gedurende de toekomstige periode van verdrukking
verkondigd zal worden. Tussen de eerste terugkomst van Christus (vóór de opname van de Kerk) en tot het allerlaatste moment vóór zijn tweede
terugkomst (vooral voor Joden die tijdens de grote verdrukking tot geloof komen) zal de deur voor het geloof open blijven (Tenney). Volgens
sommigen in de bedelingenleer zal de 144.000 verzegelde Joden (als zendelingen) een ontelbaar aantal  heidenen tot  geloof in  Christus en zijn
duizendjarige vrederijk brengen.

b. De juiste uitleg. ‘Het eeuwige evangelie’ is de boodschap over het laatste oordeel die op het punt staat te gebeuren kort vóór de wederkomst van
Christus. Het is niet een boodschap van verlossing (Handelingen 20:24; Mattheüs 24:14), maar een boodschap van oordeel. “Het uur van zijn oordeel
is gekomen” (14:7). De engel kondigt aan dat het laatste oordeel op het punt staat te gebeuren.

14:8. Babylon. 

a. Volgens een futurist is ‘Babylon’ een letterlijke stad dat in de toekomst in Irak gebouwd zal worden en aan het einde van de tweede helft van de
toekomstige periode van verdrukking zal vallen en verplaatst zal worden door het duizendjarige vrederijk van God op de aarde (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt van een futurist. ‘Babylon’ is een symbool voor de hele goddeloze wereld orde van menselijke cultuur, dat aan het einde
van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking zal vallen en verplaatst zal worden door het duizendjarige vrederijk van God op de
aarde (Tenney).
 
c. De juiste uitleg. ‘Babylon’ is een symbool van de goddeloze, onrechtvaardige, antichristelijke cultuur van de satan verbonden met de koninkrijken
van de wereld gedurende de hele nieuwtestamentische periode van de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst. Het zal bij de wederkomst van
Christus vallen. 

14:13. De zaligheid van doden die in Christus sterven. 

a. Volgens een futurist zijn ‘de zalige gestorvenen’ een speciale klas mensen die in de Heere sterven gedurende de tweede helft van de toekomstige
periode van verdrukking. 

b. De juiste uitleg. ‘De zalige gestorvenen’ zijn alle mensen die als gelovigen in Jezus Christus gedurende de hele nieuwtestamentische periode
gestorven zijn. Het hele boek Openbaring is een boodschap van bemoediging voor alle gelovigen in elke eeuw  vanaf de tijd van de apostel Johannes
tot de wederkomst van Christus (1:3).

14:14-20. De graanoogst en de wijnoogst.

a. Volgens een futurist zijn ‘de graanoogst’ en ‘de wijnoogst’  het laatste oordeel van de heidense volken (die niet deel zijn van de opname van de
Gemeente) voor ‘de troon van heerlijkheid van Christus’ (Mattheüs 25:31-46) (Larkin). Futuristen geloven in minstens drie laatste oordelen: 

 Bij de opname van de Gemeente zullen alleen christenen geoordeeld worden voor ‘de rechterstoel van Christus’ voor het goede of het kwade dat
zij in hun lichaam gedaan hebben  (2 Korinthe 5:10).  

 3½ of 7 jaar later aan het einde van de toekomstige periode van verdrukking zullen alle heidense volken geoordeeld worden voor ‘de troon van
heerlijkheid van Christus’ voor hoe zij ‘de broeders van Jezus’ (de Joden) behandeld hebben (Mattheüs 25:31-46).

 1000 jaar later aan het einde van de duizendjarige vrederijk zullen vooral alle niet-christenen geoordeeld worden voor de grote witte troon voor
wat er in de boeken geschreven staan (Openbaring 20:11-15).  
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b. Een tweede gezichtspunt van een futurist. ‘De graanoogst’ is het oordeel van de gelovigen en ‘de wijnoogst’ is het oordeel van de ongelovigen die
tijdens de toekomstige periode van verdrukking leven. Deze twee oordelen zijn parallel. Christus oogst zijn rechtvaardigen en de engelen oogsten de
onrechtvaardigen (Tenney). 

c. De juiste uitleg. ‘De graanoogst’ is een symbool voor het finale bijeenbrengen en oordeel van de rechtvaardigen en ‘de wijnoogst’ is een symbool
voor het finale bijeenbrengen en oordeel van de goddelozen bij de wederkomst van Christus. ‘De graanoogst’ beschrijft dezelfde als de gelovigen die
uit de dood opstaan en omhoog gerukt worden in de lucht om Christus te verwelkomen en zich over Hem te verwonderen bij zijn wederkomst op de
laatste dag (1 Thessalonicenzen 4:15-17; 2 Thessalonicenzen 1:10; Mattheüs 24:40-41; Mattheüs 25:6-12,31-40). ‘De wijnoogst’ beschrijft dezelfde
gebeurtenis als de ongelovigen die ook uit de dood opstaan, maar pas later op dezelfde laatste dag voor het troon van heerlijkheid van Christus
gedreven worden. Daarna vindt het laatste oordeel plaats (Mattheüs 3:10-12; 13:37-43; 25:12,31-32,41-46; Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15;
Openbaring 20:11-15).

Openbaring hoofdstuk 15.

15:1,6-7. De zeven schalen met de zeven laatste plagen.

a. Volgens een futurist zijn  ‘de zeven schalen met de laatste plagen’ Gods letterlijke oordelen gereserveerd voor de volgelingen van het beest
gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking . Het beschrijft niet het laatste oordeelsdag. De zeven schalen van
Gods laatste plagen liggen nog allemaal in de verre toekomst, maar zullen letterlijk vervuld worden. Hoewel de zeven schalen parallel zijn aan de
zeven bazuinen in de gebieden die zij treffen, zijn ze meer intens. Zij zijn niet de climax van Gods oordeel, maar alleen een onderdeel van het proces
van Gods oordeel (Larkin, Tenney). 

b. Een tweede gezichtspunt dat ook waar is. ‘De zeven schalen met de laatste plagen’ zijn kosmische rampen die op de mensen vallen die zich niet
bekeren kort voor de wederkomst van Christus (Bavinck). 

c. De juiste uitleg. ‘De zeven schalen met de laatste plagen’ zijn symbolen van de werkelijke rampen die  gedurende de hele nieuwtestamentische
periode,  maar  vooral  kort  voor  de  wederkomst van  Christus,  op  de  mensen  vallen  die  zich  niet  bekeren  (Greijdanus,  Hendriksen).  Zij
vertegenwoordigen  Gods  finale  en  volkomen  oordelen  van  mensen  die  Gods  waarschuwende  oordelen  door  heel  de  geschiedenis  heen
veronachtzamen, vooral kort voor de wederkomst van Christus. Wanneer mensen Gods bazuinen van oordelen veronachtzamen, weigeren zich te
bekeren en volharden hun harten te verharden, treffen Gods schalen van oordelen hen. Voor deze mensen zijn Gods schalen van oordelen Gods finale
oordelen over hen! 

15:2. De glazen zee.

a. Volgens een futurist symboliseert ‘de glazen zee met vuur’ de vurige beproevingen van mensen die uit  de toekomstige grote verdrukking zullen
komen (Larkin).

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De glazen zee met vuur’ symboliseert Gods majesteit die zijn heilige en rechtvaardige karakter reflecteert (Bavinck). Het
is met vuur gemengd omdat Gods toorn ontstoken is en het einde nabij is.

c.  De juiste  uitleg.  ‘De glazen zee  met  vuur’  symboliseert  Gods  oordelen (Greijdanus).  Nadat  God zijn  finale  oordeel  over  de  goddeloze  en
onrechtvaardige mensen op de aarde uitgevoerd heeft, blijft zijn heilige en rechtvaardige karakter voor iedereen onaangetast en volkomen doorzichtig.

15:2. De overwinnaars van het beest.

a. Volgens een futurist zijn ‘de overwinnaars’ de mensen die uit de verdrukking in de tweede helft van de toekomstige grote verdrukking komen en
van de aarde opgenomen worden nog voordat de laatste zeven schalen van Gods toorn uitgegoten worden . Het feit dat zij het lied van Mozes zingen
betekent dat zij allen (of gedeeltelijk) Joden moeten zijn. Zij zingen het lied van het Lam omdat zij Joden zijn die door het bloed van het Lam verlost
zijn. Zij worden met de 144.000 verzegelden die citers spelen geïdentificeerd (7:4; 14:1) (Larkin). 

b. De juiste uitleg. ‘De overwinnaars’ zijn mensen die zich niet door de verdrukkingen en vervolgingen van de antichristelijke regeringen en heersers
(het beest) laten overrompelen gedurende de hele nieuwtestamentische periode van de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst . Zij blijven in
Christus en houden vast aan het evangelie gedurende de hele nieuwtestamentische periode (zie 2:7; 12:11; 17:14; Romeinen 8:37-39) en niet alleen
gedurende de korte periode van de grote verdrukking kort voor de wederkomst van Christus. Zij vertegenwoordigen de triomferende Kerk meteen na
het laatste oordeel (Greijdanus). 

Openbaring hoofdstuk 16.

16:2. De eerste schaal.

a. Volgens een futurist is ‘het eerste schaal van oordeel’ een herhaling van de zesde plaag van Egypte (zweren op mensen en dieren) aan het einde
van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Exodus 9:8-12) (Larkin).

b. De juiste uitleg. ‘Het eerste schaal van oordeel’ treft vooral de niet-christenen op de aarde met akelige en pijnlijke zweren (ongeneeslijke ziekten)
gedurende de hele nieuwtestamentische periode (vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst), maar vooral in de eindtijd. 

16:3. De tweede schaal.

a. Volgens een futurist treft ‘het tweede schaal van oordeel’ niet alle oceanen op de aarde, maar alleen de Zee van Galilea of de Middellandse Zee aan
het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).

b.  De  juiste  uitleg.  ‘Het  tweede  schaal  van  oordeel’  treft  de  oceanen  op  de  aarde  en  veroorzaakt  maritieme  calamiteiten  gedurende  de  hele
nieuwtestamentische periode, maar vooral in de eindtijd. Terwijl de plagen in Egypte lokaal waren en de bazuin oordelen een derde van de aarde
(land), zee, rivieren, enz. treffen, treffen de schaal oordelen de hele aarde (land), zee, rivieren, enz. evenals de zon in Openbaring 16:8-9 de hele aarde
treft en niet alleen maar het gebied rondom de Middellandse Zee. 

16:4-7. De derde schaal.

a. Volgens een futurist is ‘het derde schaal van oordeel’ een herhaling van de eerste Egyptische plaag (water in bloed veranderen) (Exodus 7:19-24)
aan het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).

b. De juiste uitleg. ‘Het derde schaal van oordeel’ treft de rivieren en waterbronnen op de aarde  gedurende de hele nieuwtestamentische periode,
maar vooral in de eindtijd.

16:8-9. De vierde schaal.
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a. Volgens een futurist is ‘het vierde schaal van oordeel’ de verzengende hitte van de zon  aan het einde van de tweede helft van de toekomstige
periode van verdrukking (Larkin).

b. De juiste uitleg. ‘Het vierde schaal van oordeel’ bestaat uit de verzengende hitte van de zon gedurende de hele nieuwtestamentische periode, maar
vooral in de eindtijd.

16:10-11. De vijfde schaal.

a. Volgens een futurist is ‘het vijfde schaal van oordeel’ een herhaling van de negende plaag van Egypte (duisternis) aan het einde van de tweede helft
van de toekomstige periode van verdrukking (Exodus 10:21-23) (Larkin).

b. En tweede gezichtspunt. ‘Het vijfde schaal van oordeel’ dompelt de regering van de laatste antichrist aan het einde van de nieuwtestamentische
periode in intellectuele, morele en geestelijke duisternis en zelfs in demonische duisternis (Greijdanus). 

c. De juiste uitleg. ‘Het vijfde schaal van oordeel’ is veel meer dan alleen maar fysieke duisternis. Het dompelt de antichristelijke regeringen in de
wereld  met  hun  politiek  en  economie  in  intellectuele,  morele  en  geestelijke  duisternis,  zelfs  in  demonische  duisternis  gedurende  de  hele
nieuwtestamentische periode en vooral in de eindtijd.

16:12-16. De zesde schaal.

a. Volgens een futurist is ‘het zesde schaal van oordeel’ letterlijk de opdroging van de Eufraat rivier zodat de vijandige legers er doorheen kunnen
trekken aan het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking. Het dient drie doelen: 

 Het stelt het overblijfsel (rest) van Israël instaat om uit Assyrië naar Israël terug te keren (Jesaja 11:15-16). 
 Het stelt de koningen uit het oosten instaat met hun legers over te steken en zich voor de slag van Armageddon te verzamelen. De drie onreine

geesten verzamelen de volken voor een veldslag om te voorkomen dat Christus het duizendjarige vrederijk op de aarde vestigt. 
 Het stelt de volken uit het oosten instaat zich (op de aarde) te verzamelen voor het oordeel van de volken, waarin zij geoordeeld zullen worden

voor hoe zij Israël (de Joden) behandeld hebben (Mattheüs 25:31-46) (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘Het zesde schaal van oordeel’ vertegenwoordigt de laatste oorlog van Armageddon aan het einde van de geschiedenis,
waarin twee bestaande groepen het tegen elkaar uitvechten. Hoewel de satan, het beest en de valse profeet deze volken tot een zelfvernietigende
oorlog aanvuren, vindt deze oorlog plaats op de Dag van de Heer en bewijst daarmee dat God in beheer van alle gebeurtenissen op de aarde is
(Groenewald). Het is de slag (oorlog) van Gog en Magog (20:8; zie Ezechiël 38 en 39) en vertegenwoordigt de laatste oorlog van de koningen uit het
oosten tegen het westen en westerse Christendom (Greijdanus). 

c. Anderen beweren dat ‘het zesde schaal van oordeel’ een oorlog tussen Rusland samen met de Islamitische volken tegen de Angelsaksische wereld
zal zijn. Of dat het een oorlog tussen Rusland, Italië en Japan tegen Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zal zijn. Of dat het een oorlog tussen
Duitsland, Italië en Japan tegen Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten zal zijn. 
Aanmerking. Dit zijn speculaties op basis van contemporaine geschiedenis! 

d. Een vierde gezichtspunt. ‘Het zesde schaal van oordeel’ vertegenwoordigt de slag van Armageddon die beschouwd wordt als de strijd tussen het
heidendom en het  evangelie  van Christus  gedurende de  hele nieuwtestamentische periode.  Het  zwaard uit  de mond van Christus  (2:16) wordt
uitgelegd als het evangelie van verlossing (dr. A Pieters). 
Aanmerking. Maar dat zwaard uit de mond van Christus zal de volken die tegen Hem opstaan (19:15,21) verpletteren. Het tweesnijdende zwaard
symboliseert oordeel en vernietiging dat gewoonlijk in oorlogen en niet in gesprekken over verlossing plaatsvinden. 

e. De juiste uitleg. ‘Het zesde schaal van oordeel’ vertegenwoordigt de boze plannen, samenzweringen, methoden en oorlogen van de satan, het beest,
de valse profeet en de goddeloze koningen van het koninkrijk van de wereld tegen Gods volk (de Kerk)  gedurende de hele nieuwtestamentische
periode en dat uiteindelijk uitloopt op de laatste (finale) oorlog van Armageddon bij de wederkomst van Christus. 

16:17-21. De zevende schaal.

a. Volgens een futurist symboliseert ‘het zevende schaal van oordeel’  het einde van de toekomstige periode van de grote verdrukking.  Dit wordt
meteen gevolgd door het duizendjarige vrederijk van Christus op de huidige aarde (Larkin).

b.  De juiste uitleg. ‘Het zevende schaal van oordeel’  symboliseert de tekenen aan het einde van de wereldgeschiedenis bij  de wederkomst van
Christus,  de ineenstorting van het koninkrijk van de wereld, de vernietiging van de tegenwoordige aarde en het laatste oordeelsdag (Greijdanus,
Hendriksen).

Openbaring hoofdstuk 17.

17:2. Babylon.

a. Volgens een futurist is ‘Babylon, de grote hoer’,  een symbool van de Universele Rooms Katholieke Kerk en is Rome een symbool  van de
godsdienstige Babylon gedurende de eerste helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking (Larkin). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘Babylon, de grote hoer’, is een symbool van de antichristelijke cultuur van de satan gekleed in verschillende historische
verschijningen. Zij verschijnt in het Oude Testament als de stad Babylon (17:5), in het Nieuwe Testament als de stad Rome (de zesde koning,
17:9,18), in het pauselijke systeem en macht gedurende de hele nieuwtestamentische periode (de zevende koning, 17:10) en uiteindelijk in de eindtijd
in de Universele Kerk van de paus (de achtste koning, 17:11) (Greijdanus). 
Aantekening. De vrouw wordt een hoer en niet een echtbreekster genoemd. Daarom kan zij nooit de valse vrouw van het Lam zijn (zie 21:9), dat wil
zeggen de valse en afvallige Kerk. Zij kan ook niet de Rooms Katholieke Kerk zijn met haar pauselijke systeem die een godsdienstige afwijking van
het Romeinse Rijk is. 

c. Een derde gezichtspunt. ‘Babylon, de grote hoer’, is een symbool van de heidense cultuur door de geschiedenis heen. In Openbaring 17 adopteert
deze voorstander van de bedelingenleer (Engels: mid-tribulation premillennialism), (Tenney), het gezichtspunt dat het millennium het ingewijde (of
gerealiseerde) millennium is! Hij zegt, “de grote hoer vertegenwoordigt meer dan één stad of beschaving en meer dan één periode in de geschiedenis.
Het is het somtotaal van alle heidense culturen dat vanaf de oertijd het volk van God op verschillende gebieden hebben verdrukt en vervolgd.” 

d. De juiste uitleg. ‘Babylon, de grote hoer’, is een symbool voor de antichristelijke wereld en haar verleidingen, vooral op het gebied van industrie
en handel, onderwijs en rechtssysteem, luxe en plezier, kunst en sport, en vooral ook elke vorm van de godsdiensten in de wereld. Het is een symbool
voor de antichristelijke cultuur die samenhangt met de wereldrijken vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst. De grote hoer staat altijd
tegen de bruid van Christus, het Nieuwe Jeruzalem (21:9-10) (Hendriksen).

17:5. De geheimenis.
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a. Volgens een futurist is ‘de geheimenis’ de hoer zelf, namelijk dat zij de bruid van de antichrist wordt gedurende de eerste helft van de periode van
de grote verdrukking. Dit gezichtspunt maakt onderscheid tussen de hoer als een vleselijke bruid en een letterlijke stad (Babylon). Dus verwijst haar
naam ‘het grote Babylon’ (17:5) niet naar de letterlijke herbouwde stad van Babylon, maar naar een afvallig godsdienstige systeem van de Rooms
Katholieke Kerk met haar paus. De hoer is niet een letterlijke vrouw, maar een samenstelling van alle  volgelingen van alle  valse godsdiensten
(Larkin).

b. De juiste uitleg. ‘De geheimenis’ is het feit dat de grote hoer en het scharlakenrood beest lijken alsof zij onverwoestbaar, eeuwig en dus goddelijk
zijn. Telkens als zij in de wereldgeschiedenis verwoest worden, verschijnen zij weer in een andere vorm. 

17:8. Het beest.

a. Volgens een futurist  verwijst ‘het scharlakenrood beest’ naar de Romeinse keizer Nero aan het begin van de nieuwtestamentische periode. Dit is de
zogenaamde ‘Nero revidivus (herleefde Nero) legende’ waarin Romeinen geloofden dat Nero na zijn zelfmoord weer zou herleven en als een ander
keizer zou terugkeren. 

b. Een tweede gezichtspunt van een futurist. ‘Het scharlakenrood beest’ is identiek aan het beest uit de zee die gedurende de eerste helft van de
toekomstige periode van verdrukking heerst (Tenney). 

c. Een derde gezichtspunt. ‘Het scharlakenrood beest’ verwijst naar de finale antichrist aan het einde van de nieuwtestamentische periode. Sommige
uitleggers zeggen dat het verwijst naar ‘een incarnatie, bezetenheid en animatie’ van de satan in de toekomst aan het einde van de geschiedenis in
bepaalde mensen uit het verleden. In het verleden zou de satan zich in Antiochus IV (175-163 v.C.) hebben geïncarneerd. Hij had geprobeerd om de
aanbidding van de Levende God in Israël uit te roeien (Daniël 8:23-25; 11:21-39). In de toekomst zou het allerlaatste beest weer zo een verschijning
zijn die alle niet-christenen op de aarde zal verstommen (13:8) met zijn overwinningen (13:4,7) en zijn wondertekenen (13:12-15). Hij zal door alle
niet-christenen aanbeden worden (Greijdanus).

d. De juiste uitleg. ‘Het scharlakenrood beest’ is een verwijzing naar alle antichristelijke wereldrijken met hun regeringen in de wereldgeschiedenis
en  wordt  voorgesteld  als  één  samengesteld  monster.  Het  beest  is  een  samenstelling  van  Daniëls  beesten,  die  verwijzen  naar  koninkrijken  of
wereldrijken (Daniël 7:2-8,17,23; 8:20-22). Het getal ‘4’ is het getal van de wereld en de vier beesten in Daniël symboliseren alle wereldrijken.
Gedurende de hele wereldgeschiedenis verschijnt het beest in verschillende vormen, maar blijft essentieel onveranderd. Het sluit de verschijningen in
Babylon, Rome en het laatste antichrist in. 

17:10. De zeven koningen.

a. Het historische gezichtspunt. 
De zeven koningen vertegenwoordigen letterlijk zeven historische wereldrijken: 

 het Oud Babylonische wereldrijk
 het Assyrische wereldrijk
 het Nieuw Babylonische wereldrijk
 het Medo-Perzische wereldrijk
 het Grieks-Seleucidische wereldrijk
 het Romeinse wereldrijk 
 en het wereldrijk van de antichrist. 

Aanmerking. Dit gezichtspunt kan de achtste koning moeilijk verklaren.

b. Het chronologisch-historische gezichtspunt. 
De zeven koningen vertegenwoordigen zeven letterlijke koningen in het Romeinse Rijk in de tijd van de apostel Johannes. Zij zijn letterlijk zeven
keizers die geregeerd hebben. Johannes tekende het boek Openbaring op gedurende de regering van Domitianus (81-96 n.C.). Het woord ‘koning’
wordt letterlijk opgenomen en verwijst naar historische koningen of keizers van het Romeinse Rijk.

De kop die dodelijk gewond werd en weer genas (13:3) vertegenwoordigt waarschijnlijk het Romeinse Rijk in de dagen van de apostel Johannes.
Keizer Nero (54-68 n.C.) vervolgde christenen op een wreedaardige wijze gedurende de jaren 64-68 n.C. Hij kruisigde christenen, goot pek en olie
over  hen heen, spijkerde hen aan palen en stak hen in  brand als  fakkels  voor  het  amusement  van de  schare.  Hij stak ook Rome in brand en
beschuldigde vervolgens de christenen van brandstichting. Uiteindelijk in 68 n.C. pleegde hij zelfmoord toen hij nog maar 31 jaar oud was. Veel
mensen konden niet geloven dat Nero dood was en dachten dat hij zou terugkeren met de Parten ten einde de troon voor zich op te eisen. Toen dat niet
meer mogelijk  was, geloofden mensen dat hij  zou opstaan uit  de dood. Zo ontstond de Nero revidivus legende. Als vervolger kreeg Rome de
doodsteek. Maar onder keizer Domitianus (81-96) zette het Romeinse Rijk zijn wrede vervolging van christenen voort. 
Aanmerking. Nero viel niet in een veldslag zoals de gespleten kop suggereert. Hij is ook nooit weer verschenen. 
De mensen die de zeven koppen als letterlijke keizers van Rome uitleggen, hebben moeite de juiste zeven namen uit de 13 mogelijke namen te kiezen.

Julius Caesar ong. 100 v.C. – 44 v.C.
Dynastie van Julius-Claudius

Augustus (Octavius) 31 v.C. – 14 n.C.
Tiberius 14 n.C. – 37 n.C.
Gaius (Caligula) 37 n.C. – 41 n.C.
Claudius 41 n.C. – 54 n.C.
Nero  54 n.C. – 68 n.C.
Galba 68 n.C. – 69 n.C.

Otho 69 n.C.
Vitellius 69 n.C.

Dynastie van Flavius
Vespasianus 69 n.C. – 79 n.C.
Titus 79 n.C. – 81 n.C.
Domitianus 81 n.C. – 96 n.C.
Nerva 96 n.C. – 98 n.C.
Trajanus 98 n.C. – 117 n.C. 

Zij zeggen dat Julius Caesar formeel geen keizer was en dat Galba, Otho en Vitellius te kort en dus niet volledig keizer waren. Daarom concluderen
zij dat Vespasianus de zesde keizer moest zijn die “is” (17:10c) en dat dit gedeelte in Openbaring in zijn regeringstijd geschreven werd. Dan zou Titus
de zevende keizer zijn, “de andere die nog niet gekomen was, maar wanneer hij komt een korte tijd moest blijven” (17:10d). Hij regeerde alleen maar
twee jaar lang. En dan zou Domitianus de achtste keizer zijn, “de was en niet is”, die “uit de zeven is en naar zijn verderf gaat”, dus, de herleefde
Nero (17:11).

Maar de achtste keizer komt niet uit Hades, het rijk van de dood, maar uit de afgrond (17:8), dat letterlijk ‘de hel’ betekent, de verblijfplaats van de
demonen (9:1; 20:1; Lk 8:31)! Hij zal lichamelijk sterven, naar de poel van vuur en brandende zwavel gaan, waar hij voor eeuwig gestraft zal worden
(17:8,11; 19:20; 2 Thessalonicenzen 2:8). Hij zal alleen tegen het einde van de geschiedenis verschijnen wanneer Gods woorden volbracht zijn
(17:17). 

De geschiedenis ondersteund niet de herleefde Nero legende, ook niet het verband tussen Domitianus en de andere tien koningen, of de gedachte dat
zijn dood een daad van God was. Deze uitleg die doet voorkomen dat Johannes in  zijn herleefde Nero legende geloofde, maakt dat  Johannes
gebeurtenissen profeteerde die niet echt in de geschiedenis gebeurd zijn en maakt het boek Openbaring een verzinsel van Johannes in plaats van een
openbaring van God door Christus. Dit uitleg moet als speculatie verworpen worden. 
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c. Het symbolisch speculatieve gezichtspunt. 
De zeven koningen vertegenwoordigen zeven wereldrijken die hun toppunt later in de nieuwtestamentische periode bereiken in de Rooms Katholieke
Kerk en de  antichristelijke  wereld.  De zeven koppen vertegenwoordigen samen alle  wereldrijken.  De kop die gewond werd, vertegenwoordigt
waarschijnlijk het stervende Romeinse Rijk in de dagen van Johannes. Het Romeinse Rijk spleet in 476 n.C. in twee: het westerse Romeinse Rijk met
Rome en het oosterse Romeinse Rijk met Constantinopel. Uiteindelijk verging het in 1453 n.C. toen Constantinopel viel. De genezing vindt plaats
met de opkomst van de pauzen die de wereld domineerden (de zevende koning). De allerlaatste antichrist (de achtste koning) gaat later de wereld
overheersen (Greijdanus). 
Aanmerking. De heerschappij van de paus moet als verzinsel verworpen worden. 

d. Het futurist gezichtspunt. 
De zeven koningen kunnen niet duidelijk geïdentificeerd worden, maar één van deze zeven wereldheersers zal uiteindelijk weer verschijnen als de
laatste antichrist in het midden van de toekomstige periode van verdrukking. De tien koningen (17:12) tonen aan dat hij nog niet in de geschiedenis
verschenen is (Tenney).

e. Het symbolische gezichtspunt is de juiste uitleg. 
De zeven koningen vertegenwoordigen alle wereldrijken in het verleden, heden en toekomst tot het wereldrijk van de laatste antichrist kort voor de
wederkomst van Christus. Het woord ‘koning’ wordt niet letterlijk in zijn gewone betekenis genomen, maar in zijn apocalyptische betekenis als
‘koninkrijk of wereldrijk’ zoals vertegenwoordigt door zijn koning (Daniël 7:2-8,17,23; 8:20-22). Deze wereldrijken zijn letterlijk en bestonden echt
in de wereldgeschiedenis! Hoewel de zeven bergen verwijzen naar één van de verschijningen van het beest, namelijk, in de tijd van de apostel
Johannes,  verwijzen  de  zeven  koningen  naar  veel  meer  dan  de  keizers  van  het  Romeinse  Rijk.  De  kop  die  dodelijke  verwond werd  (13:3),
vertegenwoordigt de geheimenis dat na zijn vernietiging het beest altijd weer tot en met het allerlaatste beest in een andere vorm verschijnt  (zie 17:7-
11).

17:10. De zevende koning.

a. Een eerste gezichtspunt. ‘De zevende koning’ vertegenwoordigt het pausdom (Greijdanus). 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De zevende koning’ vertegenwoordigt in naam alleen het Christelijke Romeinse Wereldrijk dat met Constantijn de
Grote begint (Hendriksen). 

c. Een derde gezichtspunt. ‘De zevende koning’ vertegenwoordigt de Germaanse volken die Rome overweldigden. 

d.  De juiste uitleg.  ‘Het zevende koning’ is waarschijnlijk  een collectieve term voor alle  antichristelijke regeringen (wereldrijken) (1 Johannes
2:18,22) tussen de val van Rome en de laatste antichrist kort voor de wederkomst van Christus.

17:11. De achtste koning.

a. Een eerste gezichtspunt. ‘Het achtste wereldrijk’ is de heroprichting van het oud Babylonische wereldrijk. 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘Het achtste wereldrijk’ is de heroprichting van het oud Romeinse wereldrijk. (Veel moderne futuristen geloven dat het
heropgerichte Romeinse Rijk zal bestaan uit Europa en het Midden Oosten).

c. De juiste uitleg. ‘Het achtste wereldrijk’ met zijn koning verwijst waarschijnlijk naar het laatste antichristelijke wereldrijk die dezelfde kenmerken
heeft als de vorige zeven wereldrijken. 

17:12-13. De tien koningen die hun macht aan het beest geven. 

a. Een eerste gezichtspunt. ‘De tien horens’ zijn tien historische koningen van de Parthen die de herleefde keizer Nero zou helpen naar zijn troon terug
te keren in de eerste eeuw n.C. Het woord ‘koning’ wordt in zijn gewoonlijke letterlijke betekenis genomen en verwijst naar echte koningen. In 68
n.C. pleegde Nero zelfmoord. Misschien werd hij uit Rome verjaagd. De herleefde Nero legende zegt dat Nero zou terugkeren en de stad Rome zou
straffen met de hulp van de tien koningen uit de Parthen. 

b. Een tweede gezichtspunt. ‘De tien horens’ vertegenwoordigen tien toekomstige historische koningen die de toekomstige antichrist zouden helpen
gedurende de toekomstige periode van de grote verdrukking (Greijdanus). 

c. De juiste uitleg. ‘De tien horens’ vertegenwoordigen het symbolische geheel van mensen in leiderschap posities: regering en de wet, handel en
industrie, militaire en onderwijs aangelegenheden, zaken en financiën, onderwijs en massa communicatie, sport en zelfs godsdienst in zoverre zij het
centrale politieke gezag (de verschillende antichristelijke regeringen) dienen gedurende de hele nieuwtestamentische periode (Hendriksen). 

17:14. De zekere nederlaag van de tien koningen.

a. Een eerste gezichtspunt. ‘De tien koningen’ lijden maar eenmaal de nederlaag bij de wederkomst van Christus. Net wanneer de laatste antichrist en
tien koningen denken dat zij de overwinning behalen, verschijnt Christus bij zijn wederkomst en verslaat hen omdat Hij de Heer van de heren en de
Koning van de koningen is (zie 19:11-21; 2 Thessalonicenzen 2:8). Alle mensen die aan Christus behoren, zullen met Hem de overwinning behalen
(Greijdanus, Bavinck). 

b.  De juiste uitleg. ‘De tien koningen’ vertegenwoordigen de machtige leiders van de aarde op verschillende (politieke, economische, militaire,
industriële,  wetenschappelijke,  enz.)  terreinen en zij  worden telkens gedurende de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst  van
Christus tot zijn wederkomst verslagen (Hendriksen). 

Openbaring hoofdstuk 18.

18:2. Babylon.

a. Volgens een futurist zal de letterlijke antieke stad ‘Babylon’ weer in de toekomst ná de opname van de Gemeente herbouwd worden. Daarna zal de
stad weer aan het einde van de periode van de grote verdrukking (vóór het toekomstige duizendjarige rijk) vernietigd worden (Larkin). 

b. De juiste uitleg. ‘Babylon’ is het symbool voor Satans antichristelijke wereld en haar verleidingen gedurende de hele wereldgeschiedenis. Het zal
bij de wederkomst van Christus vallen (zie 16:17-21). 

18:2 Babylon als een woonplaats van demonen (de eerste schaal).

a. Volgens een futurist zal de herbouwde antieke stad Babylon gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking de
woonplaats zijn van elke vorm van occultisme en spiritisme. Demonen uit de atmosfeer en zielen zonder lichamen uit de Afgrond zullen in Babylon
de gelegenheid hebben zichzelf weer een lichaam te verschaffen, dat wil zeggen te materialiseren of te incarneren. Zij zullen in ontelbare legioenen
komen totdat Babylon op de hoogte van haar glorie een stad vol duivelsbezeten mensen en geïncarneerde demonen zal zijn. De Satan zelf zal over
Babylon heersen nadat hij zichzelf gereïncarneerd heeft in de antichrist (het beest uit de zee) (Larkin). 
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b. De juiste uitleg. Babylon als symbool voor de antichristelijke wereld van de satan en haar verleidingen zal bij de wederkomst van Christus in de hel
veranderd worden. Daarvoor had Babylon heel veel slechte invloed op de aarde (17:18). Maar bij de val van Babylon bij de wederkomst van Christus
zal  haar  slechte  invloed  beëindigd  worden en  zal  zij  veranderd  worden  in  een helse  gevangenis  voor  alle  boze  geesten en  alle  goddeloze  en
onrechtvaardige mensen die ooit op de aarde geleefd hebben. Zij zullen aan de verschrikkingen van de hel blootgesteld worden (zie 21:8; Mattheüs
25:41; 1 Thessalonicenzen 1:9).

18:4. Weggaan uit Babylon.

a. Volgens een futurist zal God aan het einde van de toekomstige periode van de grote verdrukking kort  vóór Hij  de stad Babylon vernietigt,
genadiglijk zijn eigen volk (de Joden) van de letterlijke stad Babylon verlossen . Even als Sodom en Gomorra niet vernietigd kon worden voordat Lot
ontsnapte, zo zal Babylon niet vernietigd kunnen worden voordat alle rechtvaardige mensen uit Babylon gevlucht zijn. 

b. De juiste uitleg. Jezus vermaant christenen gedurende de hele nieuwtestamentische periode onmiddellijk het koninkrijk van deze zondige wereld
met haar antichristelijke cultuur en verleidingen op elk plaats in deze wereld te verlaten. Christenen worden niet geroepen deze wereld te verlaten,
maar om zich te allen tijde af te zonderen van haar goddeloosheid en ongerechtigheid, immoraliteit en corruptie in politiek en handel, in zaken en
financiën, in alle sociale organisaties (clubs) en alle religieuze activiteiten op elk plaats in de wereld waar deze verkeerde dingen gevonden worden.
Christenen door de eeuwen heen worden aangespoord het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn (Mattheüs 5:14-16; Johannes 17:14-18;
2 Korinthe 7:1). Dit feit maakt duidelijk dat Babylon niet maar een letterlijke stad in de eindtijd is, maar functioneert als centrum van de verleidingen
van de antichristelijke wereld. 

Openbaring hoofdstuk 19.

19:7a. De bruiloft van het Lam.

a. Volgens een futurist is ‘de bruiloft van het Lam’ de uiteindelijke vereniging van de Gemeente met Jezus Christus. Het zal in de hemel plaatsvinden
bij de zogenaamde eerste terugkomst van Christus (de zogenaamde ‘komst van Christus voor de heiligen’, de opname van de Gemeente en het laatste
oordeel met beloningen voor gelovigen)(Mattheüs 25:31-46). Dit is  het begin van de toekomstige periode van de grote verdrukking (Daniëls 70ste

week) op de aarde. Het gebeurt vóór de zogenaamde tweede terugkomst van Christus (de zogenaamde ‘verschijning van Christus met de heiligen’ en
de daaropvolgende letterlijk duizendjarige vrederijk op de aarde). Dit gezichtspunt heet: het futuristische ‘pre-tribulation pre-millennial’ gezichtspunt
(Larkin). 

b. Een tweede futurist gezichtspunt. ‘De bruiloft van het Lam’ is de uiteindelijke vereniging van de Gemeente met Christus en zal in de hemel
plaatsvinden ná de val van Babylon in het midden van de toekomstige periode van de grote verdrukking. Dit gezichtspunt heet: het futuristische ‘mid-
tribulation pre-millennial’ gezichtspunt (Tenney).

c. De juiste uitleg. ‘De bruiloft van het Lam’ (en het daarbij horende feestmaal)  is figuurlijk de uiteindelijke vereniging van de Gemeente met
Christus en zal plaatsvinden: 

 ná de één en enige wederkomst van Christus dat samenvalt met 
 de laatste oorlog
 de enige opstanding van alle mensen uit de doden
 de enige laatste oordeel van alle mensen in de lucht
 de enige vernieuwing van deze tegenwoordige aarde 
 het neerdalen van (nog steeds) ‘de bruid’ (het nieuwe Jeruzalem) uit de hemel (lucht) op de nieuwe aarde. 

De enige wederkomst van Christus, dat zijn toppunt bereikt met het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde, is het begin van de
bruiloft van het Lam op de nieuwe aarde. Dan wordt ‘de bruid’ ook ‘de getrouwde vrouw’ van het Lam (21:9-10) genoemd. Het verlossingswerk van
Jezus Christus is voltooid wanneer de laatste vijand (de dood) vernietigd is (1 Korintiërs 15:26) en wanneer de finale fase van het Koninkrijk (de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde) is gearriveerd (1 Korintiërs 15:24).  Dit gezichtspunt  heet:  het ‘ ingewijde of gerealiseerde of tegenwoordige
millenium’ (‘the  inaugurated  or  realised  or  present  millennium’)  gezichtspunt  (Greijdanus,  Hendriksen,  Bavinck,  Gilmore).  Millenium  =  de
symbolische 1000 jaar periode. 

19:7b. De bruid van het Lam.

a. Volgens een futurist is de bruid van het Lam beperkt tot de nieuwtestamentische Kerk/Gemeente tussen Pinksteren en de eerste terugkomst van
Christus (de zogenaamde ‘opname van de Gemeente’) en sluit Israël definitief buiten (Larkin en Scofield)! 

b. De juiste uitleg. ‘De bruid van het Lam’ is Gods oudtestamentische volk én Gods nieuwtestamentische volk vanaf de schepping tot de wederkomst.
De bruid bestaat  uit  de uitverkoren gelovigen in  Israël en uit  de andere volken die  bij  Israël  aangesloten waren (Jesaja 56:3-8) gedurende de
oudtestamentische periode  en  de uitverkoren gelovigen uit alle volken inclusief Israël gedurende de nieuwtestamentische periode (Efeziërs 3:2-6;
5:25). Er is geen enkele Bijbelse grond om Israël van de Gemeente/Kerk uit te sluiten! Zowel Gods volk gedurende de oudtestamentische periode als
Gods volk gedurende de nieuwtestamentische periode worden ‘Gemeente’ (Grieks: ekklésia) genoemd (Psalm 107:32; Efeziërs 5:25).

In de Bijbel wordt de relatie tussen God en zijn volk voorgesteld als een huwelijk. 
In het Oude Testament worden de ware gelovigen het volgende genoemd: 

 ‘de bruid’ van God (Grieks: numfé) (Jesaja 62:5) 
 of zelfs ‘de vrouw” van God (Grieks: guné = een volwassen vrouw (1 Korinthe 14:34f; 1 Timoteüs 2:11f) of een ‘getrouwd vrouw’ (Jesaja 54:5). 

In het Nieuwe Testament worden Christus en de ware gelovigen het volgende genoemd: 
 Christus is ‘de bruidegom’ (Grieks: numfios) (Johannes 3:29; Matteüs 9:15) 
 de ware gelovigen zijn ‘de uitgehuwelijkte/verloofde maagd’ (Grieks: parthenos) van Christus (2 Korintiërs 11:2)
 de bruid (Grieks: gamos) van Christus (21:9:7; 21:2,9; zie Efeziërs 5:23ff)
 of zelfs de (getrouwde) vrouw van het Lam (21:9). 

Het juiste gezichtspunt beschouwt de bruid van het Lam als  Gods oudtestamentische gelovigen (Israël) die voortgezet en uitgebreid wordt om de
nieuwtestamentische gelovigen uit de andere volken in te sluiten (zie Johannes 10:16; Efeziërs 2:11-22; 3:2-6; Hebreeën 11:39-40). “Ik heb nog
andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één
Herder.”

19:8 De huwelijkskleding van gelovigen.

a. Volgens een futurist bestaan ‘de bruiloftskleding’ van gelovigen uit de rechtvaardige daden (goede werken) van de gelovigen zelf. 

b. De juiste uitleg. ‘De bruiloftskleding’ van de gelovigen is de gerechtigheid van Jezus Christus die Hij door zijn dood aan het kruis verdiend heeft
en aan de gelovigen toeschrijft en toebedeelt (1 Petrus 3:18; Romeinen 13:14). De gelovigen kunnen dit  alleen met lege handen aannemen. De
bruiloftskleding wordt niet door de deelnemers van de aarde meegebracht, maar worden door Koning Jezus voorzien (Matteüs 22:12). 
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God schrijft  de  gerechtigheid  van Christus  toe  aan de  gelovigen buiten alle  goede werken van de  gelovigen  (Romeinen 4:3,6).  De volmaakte
gerechtigheid van Christus wordt door geloof aangenomen (Efeziërs 2:8-9). Christenen hebben niets wat zij niet eerst ontvangen hebben (1 Korintiërs
4:7).

19:9. De mensen die geroepen zijn tot de huwelijksmaal.

a. Volgens een futurist zijn de mensen die naar het bruiloftsfeest ‘uitgenodigd’ worden niet de mensen die door Christus zijn gerechtvaardigd (die tot
de Gemeente/Kerk/bruid horen), maar  alle mensen die volgens humanisten rechtvaardig geleefd hebben! Zij zijn de oudtestamentische heiligen,
Johannes de Doper als ‘vriend van de Bruidegom’, ‘de menigte die in de toekomst uit de tweede helft van de periode van de grote verdrukking komen
en met bloed gewassen zijn en alle rechtvaardige mensen in de voorbije eeuwen die niet in de Gemeente /Kerk ingesloten werden (Larkin, Revelation
pp. 169-170). 

Dit  gezichtspunt  laat  ruimte  voor  de  oudtestamentische  Joden  die  op  een  ander  wijze  dan  de  gelovigen  uit  de  nieuwtestamentische  periode
gerechtvaardigd  zouden  worden  (namelijk  door  het  houden  van  de  Wet  in  plaats  van  door  genade  uit  geloof).  Het  laat  ook  ruimte  voor  de
rechtvaardiging door God van niet-christenen (mensen uit de andere godsdiensten, enz.) die door de eeuwen heen een rechtvaardig leven in de ogen
van mensen geleid hebben (namelijk, door hun morele en godsdienstige oprechtheid en goede werken)!

b. De juiste uitleg. De mensen die tot het bruiloftsfeest geroepen worden zijn dezelfde als de mensen die tot de bruid van het Lam horen! De bruid
van het Lam bestaat uit alle oudtestamentische gelovigen. Let wel: zij waren niet noodwendig alleen maar gelovige Joden. De gelovigen van Adam
tot Abraham waren geen Joden. De gelovigen uit de heidense volken waren ook geen Joden (Jesaja 56:3-8). De bruid van het Lam bestaat  ook uit alle
nieuwtestamentische gelovigen tot aan de wederkomst van Jezus Christus. Zij zijn NIET maar ‘uitgenodigd’ naar het bruiloftsmaal van het Lam! Zij
worden op een soevereine, effectieve en genadige wijze door God ‘geroepen’ (Romeinen 8:29-30). Het woord ‘geroepen’ (Grieks: keklémenoi >
kaleó) is een deelwoord en staat in de voltooid tegenwoordige tijd en lijdende vorm. Het duidt op een handeling die in het verleden voltooid is en
waarvan de gevolgen of toestand in het heden doorgaat/doorwerkt. De oudtestamentische gelovigen zijn NIET maar de genodigde vrienden van de
Bruidegom of de genodigde bruiloftsgasten die alleen toeschouwers van de bruiloft zijn, maar geroepen de Bruid zelf te zijn, geroepen om mede-
erfgenamen van Jezus Christus te zijn! De oudtestamentische gelovigen als Abraham zijn NIET maar tweederangs burgers in de hemel of op de
nieuwe aarde, maar beërven hetzelfde nieuwe Jeruzalem die God voor  nieuwtestamentische gelovigen heeft voorbereid (Efeziërs 3:2-6; Hebreeën
11:10,16, 39-40)! Na de wederkomst van Christus wordt het hemelse Jeruzalem het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem
bestaat uit alle oudtestamentische gelovigen in de Messias (die nog moest komen)(zie Genesis 15:5-6; Galaten 3:16) en uit alle nieuwtestamentische
gelovigen in de Messias (die al gekomen is)(21:12,14; Galaten 4:26-31).

Het woord ‘geroepen’ mag niet gewijzigd worden naar ‘uitgenodigd’. De ‘roeping’ is NIET maar een speciale ‘uitnodiging’ aan anderen behalve
christenen (bv. de Joden)(het futuristische gezichtspunt) om de bruiloft van het Lam bij te wonen. Deze roeping bestaat ook NIET uit een tweede kans
voor ongelovigen (bv. de niet-christenen en ongelovigen) (het gezichtspunt van sommige culten) om gered (behouden) te worden ná de zogenaamde
tweede terugkomst van Christus (de zogenaamde opname van de Gemeente). De zegen van de engel versterkt het geloof van christenen in elk volk op
de aarde! 

19:17-21. De laatste oorlog.

a. Volgens een futurist is de oorlog in Openbaring 19:17-21 alleen maar een laatste oorlog tijdens de toekomstige periode van de grote verdrukking en
niet de laatste oorlog in de geschiedenis van de wereld. In deze zogenaamde ‘derde verdoemenis’ zullen het beest (de antichrist) en de valse profeet
(19:17-20) vernietigd worden (19:21).  Maar de satan zal gebonden worden aan het begin van de daaropvolgende periode van het duizendjarige
vrederijk en pas 1000 jaar later vernietigd worden.

b. De juiste uitleg. ‘De laatste oorlog’ in Openbaring 19:17-21 is echt de laatste oorlog in de geschiedenis van de wereld. 
 In Openbaring 16:14,16 wordt deze oorlog de slag van Armageddon genoemd. 
 In Openbaring 19:17-21 wordt deze oorlog op dezelfde wijze beschreven als de oorlog van Gog en Magog in Ezechiël 38 en 39. 
 En in Openbaring 20:7-10 wordt deze oorlog de slag van Gog en Magog genoemd. 

Deze zijn drie parallelle beschrijvingen van dezelfde oorlog! 

Openbaring hoofdstuk 20.

20:1. De engel die uit de hemel komt.

a.  Gilmore. ‘De engel uit de hemel’ is Christus. In het Oude Testament is de Engel van de HEERE God (Genesis 22:15-17; Hebreeën 6:13) of
Christus (Maleachi 3:1). Sommige commentaren zeggen dat de stem van de aartsengel de stem van Christus is (1 Thessalonicenzen 4:16; zie Johannes
5:25-29), dat de aartsengel Michael Christus vertegenwoordigt en zeggen dat alleen Christus machtig genoeg is om de satan te verslaan (Daniël 12:1;
Openbaring 12:7-8). Ze zeggen dat in Openbaring 10:1 de machtige engel met het boekje in zijn hand Christus moet zijn (10:1). En in Openbaring
20:1 wordt de engel geen sleutel gegeven, maar heeft hij de sleutel (1:5,18: 3:7). Daarom zeggen zij dat de engel in Openbaring 20:1 waarschijnlijk
Christus is.
Aanmerking. De ‘Engel van de HEERE’ wordt in de Bijbel toch duidelijk van andere engelen onderscheiden.

 
b. De correcte uitleg. ‘De engel’ is een gewone engel die uit de hemel komt, maar zijn symbolische handeling vertegenwoordigt de binding van de
satan door Jezus Christus bij zijn eerste komst (Greijdanus, Hendriksen). 

20:2-3. De satan die gebonden wordt.

a. Volgens een futurist is de satan in deze tegenwoordige tijd van de wereldgeschiedenis  niet gebonden. Hij wordt pas bij de toekomstige tweede
terugkomst van Christus en de oprichting van het duizendjarige vrederijk gebonden (Tenney). Tijdens heel de nieuwtestamentische periode is de satan
de aanvoerder van de macht in de lucht (Efeze 2:2) en de god van deze eeuw (2 Korinthe 4:4). Hij maakt aanspraak dat alle gezag en heerlijkheid van
de koninkrijken op de aarde aan hem gegeven is (Lukas 4:5-6).  De hele wereld staat  onder zijn boze heerschappij (1 Johannes 5:19).  Hoewel
Openbaring 20:1-3 niet zegt dat de engelen van de satan (de boze geesten) gebonden zijn en in de afgrond geworpen zijn, wordt afgeleid dat zij dat
wel zijn omdat zij niet meer in de duizendjarige vrederijk verschijnen (Larkin). 

b.  Een tweede gezichtspunt.   De satan werd bij  de eerste komst  van Christus  gebonden in absolute zin,  zodat hij  geen kwaad meer kan doen
(Milligan).

c. De correcte uitleg. De satan werd bij de eerste komst van Christus (het begin van de nieuwtestamentische periode) gebonden in de zin dat hij de
volken op de aarde niet meer kan misleiden. Zijn binding suggereert niet dat de satan geen kwaad meer op de aarde kan doen, maar suggereert dat zijn
doel om de volken te misleiden en weg te houden van het evangelie en Christus  aan banden gelegd is (beknot, beteugeld, in bedwang gehouden,
beperkt is) (Greijdanus, Hendriksen). Alleen deze uitleg harmonieert met wat er over de satan in de rest van het Nieuwe Testament geleerd wordt!
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20:1-7. De periode van 1000 jaar.

Er zijn zes gezichtspunten.

a. Het gezichtspunt van historische millennialisme (Hengstenberg, Keil, enz.). De periode van 1000 jaar begint met keizer Constantijn of met keizer
Karel de Grote, enz. uit de geschiedenis in het verleden. 

b. Het gezichtspunt van de historische premillennialisme (George E. Ladd). De periode van 1000 jaar is een toekomstige letterlijke materialistische
koninkrijk van vrede na de wederkomst van Christus. Het historische premillennialisme gelooft in één wederkomst van Christus vóór het millennium.
Er zal geen tweede terugkeer van Christus  (of de zogenaamde opname van de Gemeente) vóór of in het midden van de periode van de grote
verdrukking zijn. 

c. Het gezichtspunt van postmillennialisme (Loraine Boettner ). De periode van 1000 jaar is een symbool van een gouden eeuw van onbepaald lengte
aan  het  einde  van  het  tegenwoordige  tijdperk  van  de  verkondiging  van  het  evangelie  vóór  de  wederkomst  van  Christus.  Het  tijdperk  van
evangelieverkondiging gaat geleidelijk over in het tijdperk van het millennium wanneer steeds meer en meer mensen zich bekeren en de wereld
gekerstend word. Het zal een tijdperk van bijna volmaakte gerechtigheid op de aarde in de tegenwoordige wereldgeschiedenis zijn. Het kwaad zal
gereduceerd worden tot proporties die verwaarloosd kunnen worden. De christelijke principes zullen heersen. En de meerderheid van de mensen in
alle volken zullen tot bekering gekomen zijn. Het eindigt met de wederkomst van Christus. 

d. Het gezichtspunt van het premillennialisme van de bedelingenleer  (Larkin). De periode van 1000 jaar is een toekomstige letterlijke materialistische
koninkrijk van vrede na de zogenaamde tweede terugkeer van Christus (of de zogenaamde verschijning van Christus met de heiligen). Toch zal dit
duizendjarige koninkrijk van vrede als een mislukking eindigen! 

e. Het gezichtspunt van een toekomstig symbolisch millennialisme (Hoekstra). De periode van 1000 jaar is een symbool voor ‘de eeuwigheid’.

f.  De correcte  uitleg.  Het gezichtspunt  van  het  ingewijde  of  gerealiseerde  of  tegenwoordige  millennialisme  (Greijdanus,  Hendriksen,  Berkhof,
Groenewald, Gilmore, enz.). De periode van 1000 jaar is een symbool voor de tegenwoordige messiaanse tijdperk (het tijdperk van de verkondiging
van het evangelie of het nieuwtestamentische tijdperk, ingesloten de periode van de tussentoestand tussen dood en opstanding vóór de wederkomst
van Christus. Deze periode is al begonnen en strekt vanaf de eerste komst van Christus (12:5) tot zijn wederkomst (14:14-20) ! Het millennium (de
symbolische periode van 1000 jaar) is al begonnen bij de eerste komst van Christus  (12:10; 20:1-3) en zal pas eindigen bij de wederkomst van
Christus (11:15; 20:11-15)! We leven dus nú in deze symbolische periode van het millennium! Daarom wordt het ook  het gezichtspunt van het
ingewijde of gerealiseerde of tegenwoordige millennialisme genoemd. 

Matteüs 12:28-30, Lukas 17:20-21 en de meeste van de gelijkenissen van Christus bewijzen dat het Koninkrijk van God al vanaf de eerste komst van
Christus tegenwoordig is en dat het Koninkrijk groeit totdat het zijn volledige en volmaakte fase heeft bereikt, niet vóór en ook niet ná, maar bij de
wederkomst van Christus! Hoewel het Koninkrijk in kwantiteit groeit (steeds meer en meer mensen gaan het Koninkrijk binnen) en in kwaliteit groeit
(deze mensen worden meer en meer Christusgelijkvormig), zal het Koninkrijk in zijn laatste en finale volmaakte fase alleen komen wanneer Christus
alle andere heerschappijen, gezag en macht heeft vernietigd, wanneer Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd en wanneer Hij de dood heeft
tenietgedaan (Matteüs 25:34; 1 Korinthe 15:24-26)! Het Koninkrijk in zijn finale volmaakte fase zal plotseling, onverwachts en alleen door goddelijke
ingrijpen bij de wederkomst van Christus tot stand komen! Dan zal het Koninkrijk het eeuwige Koninkrijk zijn waarin God door Jezus Christus voor
eeuwig op de troon zal heersen (11:15; 22:3; 2 Petrus 1:11).

 
20:5-6. De eerste opstanding en de tweede dood.

a. Volgens een futurist is ‘de eerste opstanding’ de lichamelijke opstanding van christenen en ‘de tweede dood’ de lichamelijke verwerping van niet-
christenen in de hel (Larkin). De eerste opstanding is de finale fase voor christenen. De tweede opstanding impliceert de lichamelijke opstanding van
niet-christenen 1000 jaar later (Walvoord). 

b. De correcte uitleg. ‘De eerste opstanding’ is de geestelijke overplaatsing naar de hemel van de geesten (zielen) van christenen die sterven. Zij gaan
de tussentoestand tussen de lichamelijke dood (de eerste dood) en de lichamelijke opstanding (de tweede opstanding) binnen. En de tweede dood is
het overplaatsing naar de hel van de geesten/zielen en lichamen van mensen die ongelovig blijven. 

20:7-10. De laatste oorlog.

a. Volgens een futurist zal ‘de laatste oorlog’ in Openbaring 20:7-10 1000 letterlijke jaren na de tweede terugkomst van Christus plaatsvinden. Deze
laatste oorlog tegen de Gog en Magog volken (ten noorden en oosten van Israël)  toont de mislukking van de mens gedurende de 7de bedeling (het
millennium) (Larkin)!  “De  loslating  van  de  satan  en  de  oorlog  tegen  Gog en  Magog maakt  duidelijk  dat  zelfs  de  heerschappij  van  absolute
gerechtigheid (door Christus) tijdens het duizendjarige vrederijk onvoldoende is om de harten van mensen te veranderen” (Tenney)! Christus heeft
1000 letterlijke jaren nodig om de bondgenoten van de satan te verslaan. Dan pas aan het einde van het millennium verslaat Christus de satan en alle
onrechtvaardige mensen met één finale slag. 

b. De correcte uitleg. ‘De laatste oorlog’ in Openbaring 20:7-10 zal plaatsvinden aan het einde van de nieuwtestamentische periode (het symbolische
periode van 1000 jaar) kort voor de één en enige wederkomst van Christus. Deze laatste oorlog is een parallelle beschrijving van de laatste oorlog in
Openbaring 16:14,16 en 19:17-21. Het gebeurt met één knock-out slag (Gilmore)! 

20:12-14. De lichamelijke opstanding.

a. Een futurist gelooft in verschillende fasen voor ‘de lichamelijke opstanding’ die meer dan 1000 jaar van elkaar gescheiden liggen: 
 de eerste fase van de lichamelijke opstanding is  de lichamelijke  opstanding van (Christus en) vele heilige mensen. Dit  vond plaats bij  de

opstanding van Christus (Matteüs 27:52-53)
 de tweede fase van de lichamelijke opstanding is de lichamelijke opstanding van alleen christenen. Dit zal plaatsvinden bij de eerste terugkeer

van Christus (de opname van de Gemeente) (20:5-6) 
 de derde fase van de lichamelijke opstanding is de lichamelijke opstanding van Joden en heidenen die ná de opname van de Gemeente tot geloof

komen. Dit zal plaatsvinden bij de tweede terugkeer van Christus (de verschijning van Christus) aan het begin van de duizendjarige vrederijk.
 de vierde fase van de lichamelijke opstanding is de lichamelijke opstanding van alleen niet-christenen, ongelovigen en slechte mensen. Dit zal

plaatsvinden aan het einde van de duizendjarige vrederijk (het millennium)(20:12-14).

b. De correcte uitleg. ‘De lichamelijke opstanding’ is de één algemene opstanding van gelovigen en ongelovigen die tegelijk uit de dood opstaan bij
de één en enige wederkomst van Christus (Johannes 5:28-29; Handelingen24:15). 
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20:11-12,15. Het laatste oordeel. 

a. Volgens een futurist zal er drie laatste oordelen zijn: 
 Christenen zullen geoordeeld worden bij de eerste terugkomst van Christus (de opname van de Gemeente) voor ‘de rechterstoel van Christus’ 

(2 Korinthe 5:10). 
 De heidense volken zullen 3½ of 7 jaar later geoordeeld worden voor hun behandeling van de Joden bij de tweede terugkomst van Christus (de

verschijning van Christus) voor ‘de troon van zijn heerlijkheid’ (Mattheüs 25:31). 
 De niet-christenen, ongelovigen, goddeloze en onrechtvaardige mensen zullen 1000 jaar later aan het einde van het duizendjarige vrederijk

geoordeeld worden voor de grote witte troon’(Openbaring 20:11). Volgens hen wordt het laatste oordeel in Openbaring 20:11-12,15 beperkt tot
deze laatste groep en vindt plaats aan het einde van de toekomstige millennium (20:1-6). 

b. Het premillennialisme van de bedelingenleer leert dat er  zeven verdoemende oordelen zijn: vier vóór het duizendjarige vrederijk en drie ná het
duizendjarige vrederijk. 
De vier  verdoemende oordelen gedurende de  tweede helft  van de  toekomstige  periode  van de  grote  verdrukking  vóór  het  millennium zijn  de
volgende: 

 het oordeel van de religieuze of kerkelijke Babylon (de valse Gemeente) (17:1-18)
 het oordeel van commerciële Babylon (18:1-24)
 het oordeel van het beest en de valse profeet (19:20) 
 het oordeel van de antichristelijke volken (19:21). 

De drie verdoemende oordelen ná het millennium zijn de volgende: 
 het oordeel van Gog en Magog (20:8-9)
 het oordeel van de satan (20:10) 
 het oordeel van de ongelovigen (20:11-15) (Larkin in Revelation p. 16) 

De bedelingenleer leert dat het toekomstige laatste oordeel bestaat uit vier fases:
 De eerste fase van het laatste oordeel is het oordeel van gelovigen/christenen . Zij zullen bij de eerste terugkomst van Christus (de opname van de

Gemeente) voor ‘de rechterstoel van Christus in de hemel’ geoordeeld worden in overeenstemming met hun werken  (2 Korinthe 5:10; Romeinen
14:10; 1 Korinthe 3:11-15). 

 De tweede fase van het laatste oordeel is het oordeel van de Joden. Zij zullen gedurende de zeven jaren van de grote verdrukking op de aarde
geoordeeld worden voor hun verwerping van de Messias (duizenden jaren eerder tijdens de eerste komst van Jezus)(Openbaring 4-19; 
2 Thessalonicenzen 2:3-10). De grote verdrukking wordt ‘de tijd van benauwdheid voor Jakob’ (Jeremia 30:4-8) en ‘een benauwde tijd’ voor
Daniëls volksgenoten (Daniël 12:1) genoemd. “De dagen worden ter wille van de uitverkorenen ingekort” (Mattheüs 24:22). Het is onbekend
waar deze troon van oordeel zou moeten staan. Het oordeel van de Joden eindigt met de opstanding van de heiligen uit de grote verdrukking
(7:14). 

 De derde fase van het laatste oordeel is het oordeel van de heidense volken. Zij zullen bij de tweede terugkomst van Christus voor ‘de troon van
Christus heerlijkheid’ geoordeeld worden voor hoe zij ‘de broeders van Jezus’ (beschouwd als de Joden) behandeld hebben (Mattheüs 25:31-46; 
2 Thessalonicenzen 1:7-10). De aanhangers van de bedelingenleer denken dat deze troon van oordeel op de aarde moet staan (zie Zacharia 14:4). 

 De vierde fase van het laatste oordeel is het oordeel van de ongelovigen. Zij zullen aan het einde van het duizendjarige vrederijk voor ‘de grote
witte troon’ geoordeeld worden voor hun ongeloof en boze werken (20:11-15). Hoewel het niet gezegd wordt waar deze troon zal staan, wordt
aangenomen dat het waarschijnlijk niet op de aarde zal staan omdat de aarde met vuur vernieuwd zal worden. De aanhangers van de bedelingen
leer denken dat deze fase van het laatste oordeel verschilt van de andere drie fasen, omdat de boeken geopend worden en het boek van het leven
pas in Openbaring 20:11-15 genoemd wordt. Dus de vierde fase van het laatste oordeel vindt meer dan 1000 jaar na de eerste fase van het laatste
oordeel plaats. Maar dat is voor de aanhangers van de bedelingenleer geen probleem, omdat zij zeggen dat “één dag bij de Heere is als duizend
jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petrus 3:7-8). Volgens hen omvat de één ‘Dag van de Heere’ al de andere fasen van het laatste oordeel en
duurt dié Dag van de Heere meer dan 1000 menselijke jaren (Larkin in Revelation p. 178)!

Openbaring 20:15 impliceert dat er waarschijnlijk bij vergelijking zeer weinig mensen rechtvaardig zullen zijn bij de vierde fase van de lichamelijke
opstanding (de opstanding van de ongelovigen aan het einde van het duizendjarige vrederijk). Zij zullen waarschijnlijk bij de vernieuwing van de
aarde met vuur,  van de aarde naar de hemel overgeplaatst/overgebracht worden. Maar de goddeloze ongelovigen zullen hun opstandinglichamen
verliezen in de vlammen die de atmosfeer en buitenkant van de aarde verteren en zij zullen weer geesten zonder lichamen worden. Zij zullen voor
eeuwig in de hel verkeren als geesten zonder lichamen (Larkin, Revelation p. 194). 

Aanmerkingen. 
 Er is geen Bijbelse grond te geloven dat alle Joden gered zullen worden en dat geen enkele Jood verdoemd zal worden (Mattheüs 8:11-12; 21:43-

44; 25:31-46; Lukas 13:1-5; Romeinen 2:5-6,9-11. Romeinen 11:26 vertegenwoordigt alleen alle uitverkoren gelovige Joden die door de eeuwen
heen in de God van de Bijbel en zijn Messias geloofden.

 Het feit dat de boeken alleen in Openbaring 20:11-15 genoemd worden, betekend nog niet dat zij niet aanwezig waren in Matteüs 25:31 en 
2 Korinthe 5:10. De gebezigde taal is soortgelijk: “De doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun
werken” (Openbaring 20:12) en “Dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden” (Mattheüs 16:27; Romeinen 2:6). 

 De  aanhangers  van  de  bedelingenleer  zijn  inconsequent  als  zij  erkennen  dat  de  zielen  in  Openbaring  6:9-11  naar  de  hemel
overgeplaatst/overgebracht zijn, maar ontkennen dat de zielen in Openbaring 20:4 naar de hemel overgeplaatst/overgebracht worden.

 De Bijbel leert dat God beide de zielen (geesten) en de lichamen van de ongelovigen in de hel ten gronde zal richten (niet in de zin van ‘totaal
vernietigen’, Engels: annihilate) (Mattheüs 10:28). De leerstelling dat de zielen (geesten) van ongelovigen weer geesten zonder lichamen zullen
worden is puur fantasie en een valse leerstelling!

c. De correcte uitleg. ‘Het laatste oordeel’ heeft geen fasen, maar vindt op de laatste oordeelsdag bij de één en enige wederkomst van Christus plaats.
Alle Joden en alle heidenen, alle gelovigen en alle ongelovigen, zullen tegelijk geoordeeld worden! Het laatste oordeel zal plaatsvinden in de lucht,
dat wil zeggen waar Christus op dat moment bij zijn wederkomst is (1 Thessalonicenzen 4:16-17), omdat het oude universum en oude aarde tegelijk
geoordeeld en vernieuwd zullen worden (20:11; zie Romeinen 8:19-21). De Bijbel leert dat alle goddeloze en onrechtvaardige mensen te gronde
gericht zullen worden, niet in de zin van “uitgeroeid worden in het verderf zodat zij ophouden te bestaan’, maar in de zin van ‘gestraft’ zullen worden
bij de wederkomst van Christus (Mattheüs 13:39-43; Mattheüs 25:46; Johannes 5:28-29; 2 Thessalonicenzen 1:7-10; zie ook Lukas 12:47-48). Er zal
geen duizendjarige vrederijk en ook geen vierde fase van het laatste oordeel daarna zijn. 

De volgende onderdelen in het boek Openbaring zijn parallel: 
 Openbaring 6:12-17 in het 2de onderdeel.
 Openbaring 11:11-19 in het 3de onderdeel.
 Openbaring 14:14-20 in het 4de onderdeel. 
 Openbaring 16:17-21 in het 5de onderdeel.
 Openbaring 19:17-21 in het 6de onderdeel. 
 Openbaring 20:7-10 in het 7de onderdeel.  
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Openbaring hoofdstuk 21.

21:1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

a. Volgens een futurist blijft ‘de nieuwe hemel’ beperkt tot een nieuwe atmosfeer rondom de nieuwe aarde. Het wordt niet een nieuw universum. De
nieuwe aarde zal sinds de schepping de vierde aarde zijn in zijn schema (Larkin). 

b.  De correcte  uitleg.  ‘De nieuwe hemel en de  nieuwe aarde’  zullen niet  een ander  hemel en aarde  zijn,  maar  een volledige  vernieuwing en
transformatie van deze hemel en aarde. Het zal dezelfde universum zijn, maar dan helemaal vernieuwd! Alles op deze tegenwoordige aarde zal niet
vernietigd en herschapen worden, maar zal volkomen hersteld worden (Handelingen 3:21)! Het oude universum waarin de draak, het beest, de valse
profeet en de grote hoer hun boze plannen uitvoerden zal volkomen verdwijnen! 

21:2. De stad.

a. Volgens een futurist zijn ‘het nieuwe Jeruzalem’ en de Bruid identiek (21:9-10), maar alleen in de zin dat het nieuwe Jeruzalem  letterlijk de
verblijfplaats van de bruid is. De stad zal letterlijk 2200x2200x2200 kilometer in afmetingen zijn en dan in de vorm van een piramide. Het licht zal
alleen in de stad aanwezig zijn. Buiten de stad op de nieuwe aarde zal er wel dag en nacht zijn. De stad is letterlijk van goud gemaakt, dus, zullen de
verlosten in paleizen van transparant goud wonen (Larkin)! 

b. De correcte uitleg. ‘Het nieuwe Jeruzalem’ is niet een letterlijke stad, maar een van de symbolen voor de Bruid, de gemeenschap van Gods volk.
Ook de afmetingen van de stad zijn niet letterlijk, maar symbolisch (een kubus, 1 Koningen 6:20). De zichtbare tegenwoordigheid van God is niet
beperkt tot de letterlijke stad ergens op de nieuwe aarde, maar is overal op de nieuwe aarde waar de gemeenschap van Gods volk ook al mag wonen.
De zichtbare tegenwoordigheid van God maakt het licht van de zon, maan en sterren op de nieuwe aarde overbodig (21:23; Mattheüs 24:29,35).

21:24-27 De volken.

a. Volgens een futurist zijn ‘de volken’ alleen de heidense volken (het Joodse volk is niet daarbij ingesloten). Zij zullen buiten de muren van de
letterlijke stad wonen, terwijl de Joden binnen de stad zullen wonen. Mensen zullen op de nieuwe aarde zich vermenigvuldigen en de nieuwe aarde
weer bevolken. Als dat niet Gods bedoeling was, dan heeft één type in de Schrift (Noachs ark) geen antitype. Nadat deze nieuwe aarde vol geworden
is, zal God beginnen om de andere planeten te bevolken, want de mensen op de nieuwe aarde zijn alleen ‘de eerstelingen’ van Gods schepselen
(Jakobus 1:18).  Het tegenwoordige menselijke ras is alleen maar het begin van dingen die nog in het universum moeten gebeuren (Jesaja 9:6)
(Larkin).

b. De correcte uitleg. ‘De volken’ zijn de uitverkoren gelovigen in Jezus Christus uit alle volken, talen, stammen en natiën op de aarde (ingesloten de
Joden) (5:9-10; zie Matteüs 28:19 en Genesis 22:18). Zij zullen met God in de gemeenschap van Gods volk (gesymboliseerd in het nieuwe Jeruzalem)
op de nieuwe aarde wonen. En zij  zullen alles wat de toets van Gods vuur van oordeel heeft weerstaan in het nieuwe Jeruzalem inbrengen (1
Korintiërs 3:11-15)

22:1. De troon. 

a. Volgens een futurist is ‘de troon’ van God letterlijk en zal waarschijnlijk op de top van de piramide (de vorm van de letterlijke stad) staan (Larkin). 

b. De correcte uitleg. ‘De troon’ is symbolisch voor Gods zichtbare en heerlijke aanwezigheid en majestueuze soevereine heerschappij in het midden
van zijn volk, bestaande uit verloste mensen overal op de toekomstige nieuwe aarde. Gods troon is het centrum van de schepping. God heeft geen
letterlijke fysieke plaats nodig om aanbeden te worden (Handelingen 17:24-25).
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22:2. Het boom van het leven.

a. Volgens een futurist zullen ‘de bladeren’ van de boom van het leven ziekten op de nieuwe aarde voorkomen en mensen gezond houden net zoals
Adam gezond gebleven zou zijn als hij niet van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten had (Genesis 3:22-24)(Larkin).

b. De correcte uitleg. ‘De bladeren’ zijn voor de genezing van de volken op de tegenwoordige aarde vóór de wederkomst van Christus, dus een
onderdeel van het nieuwe Jeruzalem dat in de tegenwoordige tijd gedurende de hele nieuwtestamentische periode van God uit de hemel op de aarde
neerdaalt. Op de toekomstige nieuwe aarde na de wederkomst van Christus zal er geen mogelijkheid tot ziekte, leed en dood meer zijn (21:4)!

22:5. Het koninkrijk.

a. Gezichtspunt van een futurist. Na het duizendjarige vrederijk op deze tegenwoordige aarde komt het volmaakte koninkrijk op de nieuwe aarde die 
33.000 jaren zal duren. Aan het einde van deze ‘bedeling van de volheid van de tijden’ zal Christus dit volmaakte koninkrijk van God aan God
onderwerpen (zie 1 Korintiërs 15:24-28). Dit is gebaseerd op de 1000 generaties (Deuteronomium 7:9) en de 33 jaren van Jezus als de lengte van een
generatie. Dan zal ‘de tijd’ ophouden en ‘de eeuwige eeuwen’ of ‘de komende eeuwen’ (Efeziërs 2:7) aanbreken (Larkin). 

b. De correcte uitleg. ‘Het tegenwoordige Koninkrijk van God’ werd bij de eerste komst van Christus ingewijd (gevestigd) (12:10; Mattheüs 12:28;
21:43). Het Koninkrijk van God in zijn volmaakte fase zal bij de wederkomst van Christus aanbreken (11:15; Mattheüs 25:34). Dan heeft de Zoon
van God in zijn menselijke natuur zijn opdracht als Middellaar voltooid. De Bijbel leert duidelijk dat wanneer Christus bij zijn wederkomst al zijn
vijanden onder zijn voeten heeft gebracht, zijn taak als Middellaar voltooid zal zijn en dat Hij zich aan God de Vader zal onderwerpen (1 Korintiërs
15:24-28). 

1 Korintiërs 15:28 impliceert NIET dat God de Zoon aan God de Vader ondergeschikt zal zijn. De Bijbel leert dat er maar één God is (Jesaja 43:10-
11; Johannes 10:30). Wat Christus dan zal afleggen is niet zijn godheid (goddelijke natuur) of zijn eeuwige koningschap (2 Petrus 1:11), maar alleen
zijn ambt als Middellaar tussen God en mensen wanneer Hij al zijn vijanden heeft overwonnen en zijn volk heeft beschermd. Het doel van de
onderwerping van Jezus Christus (de God-Mens Middellaar) is dat “God alles in allen zal zijn” in de zin dat God (de Drie-enige God) over allen
heerst en alles direct bezit. 
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