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Achtdelige prekenserie over 
de verscheidenheid van de 
bijbelse literatuur-vormen en 
de hoofdlijnen van de Bijbel 

Deel 8: Openbaring
Ds. Johan Trommel

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Waar sta jij?

Openbaring

1. Hoe waardeer je het boek Openbaring? 
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Openbaring

1. Hoe waardeer je het boek Openbaring? 
2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Openbaring

2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Hal Lindsey, geb. 1929

1970                                2000 1970
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Openbaring

2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Hal Lindsey

- filmverslag van de eindtijd

- antichrist uit Europa of Rusland

- Gog = Sovjet Unie

- 7 bedelingen - 6e: van opstanding tot wederkomst

- 7e: 1000-jarig rijk - laatste oordeel

Openbaring

2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Hal Lindsey

Chiliasme / millennialisme

- pre: Jezus komt terug, daarna 1000-jarig rijk 

- post: 1000-jarig rijk, daarna komt Jezus terug

- dispensationalisme : 7 bedelingen (Lindsey)
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Openbaring

2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Hal Lindsey

Chiliasme / millennialisme

Apocalyptische = onthullende profetie
- gebeurtenissen uit verleden, heden en toekomst
- 50 x ‘ik zag’, 25 x ‘ik hoorde’
- ná elkaar beschreven (kan ook niet anders)

Openbaring

2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Apocalyptische = onthullende profetie
- profetisch perspectief
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Openbaring

2. Hoe lees je het boek Openbaring?

Apocalyptische = onthullende profetie
- profetisch perspectief

- apocalyptisch = onthullend : diepere werkelijkheid die er 
altijd en overal is  

- spectaculaire beelden-explosie om je hoop te bieden en op 
scherp te zetten

Openbaring

3. Opbouw en boodschap

herhaling
en

progressie

4 reeksen van 7, afgewisseld door 
troostrijke intermezzo’s (zie website)

- 7 brieven

- 7 zegels

- 7 bazuinen

- 7 drinkschalen
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Openbaring

3. Opbouw en boodschap
- Grote finale: alle lijnen van ‘All inclusive’ komen bij elkaar
- Jezus ís al Koning, vol liefde en bewogenheid (hfdst.1)
- Het eerste dat Johannes ziet, is Gods troon en het Lam dat 

geslacht is (hfdst.4)
- De gelovigen moe(s)ten lijden, maar wát een troost: ze zijn 

veilig bij de Heer (hfdst.6)

3. Opbouw en boodschap

- Het eerste dat Johannes ziet, is Gods troon en het Lam dat 

geslacht is (hfdst.4)

- De gelovigen moe(s)ten lijden, maar wát een troost: ze zijn 

veilig bij de Heer (hfdst.6)

Openbaring 7
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Openbaring

3. Opbouw en boodschap
- Grote finale: alle lijnen van ‘All inclusive’ komen bij elkaar
- Jezus ís al Koning, vol liefde en bewogenheid (hfdst.1)
- Het eerste dat Johannes ziet, is Gods troon en het Lam dat 

geslacht is (hfdst.4)
- De gelovigen moe(s)ten lijden, maar wát een troost: ze zijn 

veilig bij de Heer (hfdst.6)
- De strijd is heftig, de werkelijke ondergang van de mensen 

komt niet door de rampen, maar omdat ze niet geloofd hebben 
in het Lam (hfdst.13 e.v.)

- Als je iets van de doemscenario’s hebt meegemaakt, geloof 
dan ook dat de glorie werkelijkheid zal worden (hfdst.21-22)

Openbaring

3. Opbouw en boodschap

Wat kan jou helpen 
- om meer onder de indruk te raken van de grootheid en liefde 

van God? 
- om meer zicht te krijgen op wat er werkelijk gaande is in de 

wereld? 
- om echt getroost te worden vanuit dit moeilijke boek? 

Twee dingen . . . . . . .
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Introductie
- Zo’n 350 bladzijden, wat móét je daarmee aan? 

Openbaring

1. Zet elke bril eens op en bedenk wat dit met jou doet 
m.b.t. jouw kijk op Openbaring en jouw geloof!

Openbaring

Alle lijnen van ‘All inclusive’ komen bij elkaar in het boek 
Openbaring.

2. 

- Ga naar de website.

- Lees de kernpunten van de serie.

- Overdenk hoe die kernpunten 

terugkomen in Openbaring.

- Dank God voor Zijn grootheid, liefde en trouw!
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Openbaring

1. Hoe waardeer je het boek Openbaring? 
2. Hoe lees je het boek Openbaring?
3. Opbouw en boodschap
4. Samengevat:

- spectaculaire beelden-explosie om je hoop te bieden en 
op scherp te zetten

- Jezus komt in heerlijkheid, Gods shalom wordt werkelijkheid

Jezus komt in heerlijkheid,

Gods shalom wordt werkelijkheid.

Openbaring

AMEN


