OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS

BIJLAGE 1

INTRODUCTIE (1:1-3): de snelle onthulling van Jezus Christus
zegen voor de lezer, luisteraar en vasthouder
BOODSCHAP AAN DE EKKLESIAS (1:4-3:22)  Loon naar handel en wandel
DE TROON (4:1-11:18) De politieke bevrijding van de aarde
Voorbereidend visioen: de troon, de boekrol en het Lammetje (4:1-5:14)
DE ZEVEN ZEGELS herstellen de soevereiniteit over de aarde aan God
de vier paarden: overwinning op afstand, oorlog, honger, pest (6:1-8)
de heiligen gedood, grote kramp (6:9-17)
Voorbereidend visioen: de 144000 en de menigte die niemand tellen kan (7:1-17)
DE ZEVEN BAZUINEN (een uitbreiding van het zevende zegel)
de eerste vier: het land, de zee, de wateren, de zon (8:7-12)
de drie wee-bazuinen, de afgrond, de Eufraat
Voorbereidend visioen: de boodschapper en de geopende boekrol (10:1-3)
DE ZEVEN DONDERSLAGEN (verzegeld) (10:4)
het boekrolletje opgegeten (10:5-11)
de Tempel gemeten, de twee getuigen (11:1-14)
de zevende bazuin (11:15-18)
DE TEMPEL (11:19-20:15) De religieuze bevrijding van de aarde
De ark van het verbond zichtbaar (getrouw Israël verlost 11:19)
met sterren gekroonde vrouw en haar mannelijke zoon (12:1-2,5-6,12-14)
de draak met zijn boodschappers (12:3-4,7-12,17)
het wilde beest en zijn profeet (13)
de 144000 en de gezegende doden (14:1-13)
de oogst, zegen (14:14-16)
de wijnoogst, gericht (17-20)
De tabernakel van het getuigenis zichtbaar (afvallig Israël vernietigd)
DE ZEVEN SCHALEN (15:1-16:21)
de ontrouwe vrouw (17:1-6)
het scharlakenrode wilde beest (17:7-11)
de tien hoornen (17:12-18)
het grote Babylon (18:1-19:5)
de bruiloft van het Lammetje (19:6-10)
Gods grote maaltijd, gericht (19:11-21)
Satan gebonden: het millennium (20:1-4)
de eerdere opstanding; gericht van heiligen (20:4-6)
Satan losgelaten: de korte era van oorlog (20:7-10)
de latere opstanding ; gericht van zondaren (20:11-15)
DE TEMPEL (21:1-27) De Heer God, de almachtige en het Lammetje (21:28)
het heilige Jeruzalem daalt neer van de hemel
DE TROON (22:1-5)
de rivier van leven (en niet donder en bliksem) uit de troon (brengt geen wraak)
BOODSCHAP AAN DE EKKLESIAS (22:6-17)  betaald naar werken (22:12)
AFSLUITING (22:18-21) Vloek op degene die aan deze boekrol toe- of afdoet.
De snelle komst van de Heer Jezus

