
ANALYSE VAN DE OPENBARING (14) 
Terugblik op series A, B en C (4.1- 21.8) 

 
 
STRUCTURELE EN THEMATISCHE OVEREENKOMSTEN SERIES A, B en C 
 
Met hoofdstuk vier begonnen de visioenen over de toekomst. In aflevering 8 hebben we al 
vastgesteld dat er interessante thematische en structurele overeenkomsten zijn tussen de series A en 
B. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat ook serie C perfect bij de twee voorgaande aansluit. Wel 
constateren we in serie C een minimale afwijking in de structuur die toe te schrijven valt aan de  
 

SERIE A: DE ZEVEN ZEGELS 
(4.1-11.19) 

 

SERIE B: DE ZEVEN FASEN VAN DE STRIJD 
(12.1-16.21) 

SERIE C: DE ZEVEN ASPECTEN VAN HET OORDEEL 

(17:1-21.8) 

INLEIDING: De verzegelde boekrol 
God de Schepper: de verzegelde boekrol 

Het Lam de Verlosser: “waardig te openen” 
 

INLEIDING: De draak voert oorlog 
De draak: mislukte aanslag op Kind 

De draak: mislukte opstand in hemel 
 

INLEIDING: Geheimenis van hoer en beest 

De hoer bij de zee 

De vrouw op beest in woestijn 

 

VERVOLGING (ZEGELS I - IV)  
Ie : ruiter op wit paard  
IIe: ruiter op rossig paard  
IIIe: ruiter op zwart paard  
IVe: ruiter op vaal paard  
 

VERVOLGING (FASE I-IV) 
Ie: draak vervolgt vrouw (tot bij de zee) 
IIe: beest (zee) vervolgt “nageslacht” van vrouw 
IIIe: beest (aarde): behartigt belangen 1e beest 
IVe: beeld van beest (zee): verplichte aanbidding 
 

VERVOLGENDE MACHTEN (ASPECT 1-IV) 

  Ie: het beest dat “was en is niet” 

 IIe: de achtste koning  (beest hersteld: “uit afgrond”) 

IIIe: 10 horens van het beest  

IVe: de hoer en het beest 

 

WAARSCHUWING (ZEGELS V – VI)  
Ve: “Hoelang … tot oordeel?” Tot getal vol is…  
VIe: WAARSCHUWING: tekenen van het oordeel  

“Wie kan bestaan?” 
 

WAARSCHUWING (FASE V-VI) 
Ve: getal is vol: 144.000 op berg Sion 
VIe: WAARSCHUWING: aankondiging van oordeel  

“Geef God eer… Aanbid de Schepper” 
 

WAARSCHUWING (ASPECT V-VI) 

 Ve: oordeel over de hoer: met vuur verbrand 

VIe: WAARSCHUWING: “Babylon is gevallen.” 

“Gaat uit van haar mijn volk…” 

 

1e Intermezzo 
144.000 verzegelden (veilig op aarde) 

De grote schare (veilig in de hemel) 
 

1e intermezzo 
graanoogst door “mensen zoon” 
druivenoogst (Gods gramschap) 

1e intermezzo 

liederen op val Babylon 

de bruiloft van het Lam 

 

VIIe ZEGEL: OORDEEL 
INLEIDING: De engelen die voor God staan 

Zeven engelen met zeven bazuinen 
Engel bij altaar: vuur van altaar op aarde 

 

VIIe FASE: OORDEEL 
INLEIDING: De zeven engelen met schalen 

Zeven engelen met zeven laatste plagen 
Overwinnaars van beest bij zee van glas 

VIIe ASPECT: OORDEEL 

INLEIDING: De hemel gaat open 

Ruiter op witte paard 

Uitnodiging tot “de grote maaltijd Gods” 

 

OORDEEL (BAZUIN 1-4)  
1e: aarde (1/3 en bomen; alle groene gras)  
2e: zee (1/3 schepen vergaat)  
3e: rivieren, waterbronnen (1/3 bitter)  
4e: zon, maan, sterren (1/3 donker  
 

OORDEEL (SCHALEN 1-4)  
1e: aarde (gezwellen bij mensen met merkteken) 
2e: zee (als bloed: alle leven sterft) 
3e: rivieren, waterbronnen (bloed te drinken) 
4e: zon (verzengende hitte - geen bekering) 
 

OORDEEL (GODSGERICHTEN 1-2 bij Harmágedon) 

1: “poel des vuurs” (beest)  
2. “poel des vuurs” (valse profeet)  

 

“De duizend jaren” 

OORDEEL (BAZUIN 5-.6)  
5e: mensen zonder zegel: 5 mnd gepijnigd  
6e: mensen zonder zegel: 1/3 gedood 

OORDEEL (SCHALEN 5-6)  
5e: aanbidders beest: gepijnigd 
6e: voorbereiding komst koningen uit oosten 

 

OORDEEL: Godsgerichten 3-7 

3e: “poel des vuurs” (volkeren) 

4e: “poel des vuurs” (Satan) 

5e: “poel des vuurs” (de dood)  

6e: “poel des vuurs” (dodenrijk) 

 

2e Intermezzo 
3 profeten: Johannes + 2 getuigen 

“Wederom profeteren”: de wereld voorbereiden 
 

2e intermezzo 
3 onreine geesten: Harmágedon voorbereiden 

“Zalig wie Hem verwacht.” 
 

2e intermezzo 

3x nieuw: hemel – aarde – Jeruzalem 

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw” 

 

OORDEEL (7e BAZUIN) 
Straf: “Verderven wie de aarde verderven.” 

Loon: Gods knechten “gemaakt tot priesters” 
 

GEHEIMENIS VAN GOD IS VOLEINDIGD 
↓ 

DE TEMPEL VAN GOD IN DE HEMEL GAAT OPEN 
 

OORDEEL (7e SCHAAL) 
Babylon valt uiteen 

Steden der volken storten in 
 

HET IS GESCHIED 
↓ 

DE TEMPEL VAN GOD WEER TOEGANKELLIJK 
 

OORDEEL (7e GODSGERICHT) 
 “Wie overwint, zal deze dingen beërven…” 

lafhartigen etc.: naar poel van vuur en zwavel 
 

WOORDEN GODS ZIJN GESCHIED 
↓ 

DE TENT VAN GOD IS BIJ DE MENSEN 

Fig.16: Series A, B en C: Structurele en thematische overeenkomsten 



periode van de “duizend jaren”. Maar voor het totaalbeeld van alle toekomstvisioenen heeft deze 
afwijking geen noemenswaardige consequenties.  
 
PROGRESSIEF PARALLELLISME 
Nu we kennis hebben genomen van alle visioenen over de toekomst, kunnen we ons richten op het 
totaalbeeld van de toekomst zoals de Almachtige dat aan de gelovigen (en de hele wereld) heeft 
geopenbaard. Uit het bovenstaande schematische overzicht valt af te leiden dat dit toekomstbeeld is 
verwerkt in een bepaalde structuur, die we als ‘progressief parallellisme’ kunnen aanduiden. Om 
duidelijk te maken wat daarmee wordt bedoeld, moeten we op twee manieren naar dit schema 
kijken: 

1. Verticale richting. Als we gelijktijdig de drie series van boven naar beneden door lopen, zien 
we dat ze alle drie een gelijke structuur vertonen waarbij dezelfde thema’s aan de orde 
komen. De series lopen dus duidelijk parallel. 
 

2. Horizontale richting. Kijken we nu van links naar rechts, dan zien we dat in serie A een 
bepaald gegeven wordt geïntroduceerd (bijv. het thema ‘vervolging’). Vervolgens wordt dat 
gegeven in B verder toegelicht en bereikt de totale informatie in C een ‘climax’. Er is dus 
sprake van vooruitgang, van ‘progressie’ in inzicht. Combineren we dit verticale en 
horizontale aspect, dan is er dus sprake van ‘progressief parallellisme’.  

 
Als we nu vanuit dat perspectief naar de series A, B en C kijken, dan tekent zich het volgende beeld 
af: 

1. Inleidingen tot de drie series 
A: De toekomst is geen aaneenschakeling van chaotische ontwikkelingen. God de Schepper heeft 
de toekomst in handen en daarbij vervult het Lam als Verlosser een essentiële rol. In de hemel 
heersen volmaakte vreugde en harmonie en ontvangen God en het Lam de eer die hen toekomt.  
B: Die harmonie wordt wreed verstoord door de opstand van de draak tegen het Kind (het Lam) 
en tegen God zelf. C: Op aarde heeft de draak zijn perverse handlangers (de hoer en het beest) die 
strijd voeren tegen God en zijn trouwe dienaren. Met deze drie inleidingen hebben we een 
duidelijk en betekenisvol kader waarin de toekomstige gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 
 
2. Het thema vervolging 

A: Hier worden vier vervolgende machten (de vier ruiters) geïntroduceerd, waarvan slechts één bij 
naam wordt genoemd: ‘de Dood’. B: In deze visioenen krijgen we al een vrij gedetailleerd beeld 
van de vervolgende machten. Het zijn de draak en zijn drie handlangers: het beest uit de zee, het 
beest uit de aarde en het beeld van het beest. Ook wordt Babylon de hoer terloops 
geïntroduceerd (14.8). Ten slotte wordt uit C duidelijk dat de hoer en het beest (in zijn diverse 
verschijningsvormen) de grootste vervolgende machten op aarde te zijn. 
 
3. Het thema waarschuwing 

A: Vervolging van de gelovigen zal niet eindeloos doorgaan. God zal rechtspreken zodra het getal 
van de martelaren vol is. De angstaanjagende tekenen van het oordeel worden al waargenomen 
en de wanhopige vraag klinkt: “Wie kan bestaan?” In B is de tijd gekomen dat het getal van de 
martelaren vol is: ‘de 144.000’. Dan is het de hoogste tijd voor Gods drievoudige wereldwijde 
waarschuwing, omdat ‘het uur van zijn oordeel’ voor de deur staat. Heel de mensheid wordt 
opgeroepen om God de eer te geven die hem als Schepper toekomt (en niet het beest of zijn 
beeld). In C is er al het eerste bewijs dat Gods oordelen zich beginnen te voltrekken: Babylon de 
hoer wordt omgebracht. Gods volk dat zich nog in de hoererende stad Babylon bevindt, wordt 
dringend opgeroepen om de stad te verlaten. Dat is de laatste en meest urgente waarschuwing 
die wordt gegeven. 
 
4. Eerste intermezzo’s 



In de drie eerste intermezzo’s wordt al een soort voorlopige balans opgemaakt, vooral ter 
bemoediging van de gelovigen. Want God waakt over hen, ondanks alles wat hen overkomt. 
A: Als Gods oordelen worden voltrokken, zullen zijn dienaren door hem verzegeld worden en 
veilig zijn. Martelaren die hun leven omwille van het geloof hebben verloren, staan in visioen al 
voor Gods troon. B: God kent al de zijnen, maar ook hun vijanden. Uiteindelijke zal er een 
graanoogst en een druivenoogst zijn. C: De graanoogst staat als symbool voor ‘de val van Babylon’ 
en de druivenoogst voor ‘de bruiloft van het Lam’. Beíde worden in de hemel met feestelijke 
liederen gevierd. Ze betekenen de definitieve ondergang van het kwaad en het uiteindelijke loon 
dat de overwinnaars ontvangen. 
 
5) Het thema oordeel: over Gods vijanden (de eerste zes aspecten) 

A: Gods oordelen over zijn vijanden en deze vijandige wereld worden hier verbeeld door het 
blazen van de bazuinen. Bij de eerste zes wordt de kosmos voor een derde deel getroffen, en de 
mensen zonder Gods zegel worden gepijnigd en voor een derde deel gedood. In B wordt de 
kosmos nu volop door de plagen getroffen en de aanbidders van het beest gepijnigd. De straf 
komt dus al in heviger mate. De voorbereidingen voor de laatste strijd komen op gang (de drie 
onreine geesten). In C vindt het definitieve oordeel plaats. Alles en iedereen die God vijandig was 
gezind en zijn volk vijandig heeft bejegend, vindt zijn einde in de poel van vuur.  

 
5. Tweede intermezzo’s 
Deze intermezzo’s kunnen we opvatten als een aankondiging van alles wat nog staat te 
gebeuren. A: Nadat Johannes de visioenen van deze serie had ontvangen, kreeg hij de opdracht 
om opnieuw te profeteren. Deze keer niet in eerste instantie voor de zeven gemeenten, maar om 
de hele wereld voor te bereiden op de komende gebeurtenissen, waaronder de beslissende slag 
bij Harmágedon (in serie B). Maar de gelovigen ontvangen daarbij ook een bemoediging: “Zalig 
wie Hem verwacht” en daarbij waakzaam is. Dit alles is ter voorbereiding van serie C waarin de 
climax van alle visioenen plaatsvindt: de komst van de nieuwe hemel en aarde en het nieuwe 
Jeruzalem. 

 
6. Het thema oordeel: het loon voor Gods dienaren (het zevende aspect) 

Bij de zevende bazuin, plaag en Godsgericht krijgen we ‘de eindstand’ van Gods oordelen nog 
eens te zien. In A wordt vermeld dat God degenen zal verderven die de aarde hebben verdorven 
(met hun hoererij) en dat zijn dienaren nu priesters worden voor God. In B wordt nog eens 
ingezoomd op het oordeel (val van Babylon) en in C op het loon voor de overwinaars. Daarmee is 
er een definitief einde gekomen aan alle leed en ellende en de komst van Gods nieuwe schepping is 
een feit geworden. 

 
Bestemming bereikt: het priesterschap van de gelovigen gerealiseerd 
De toekomstvisioenen begonnen met het Lam dat de enige in heel de hemel was die de verzegelde 
boekrol met de visioenen mocht openen. De reden daarvoor was dat hij de gelovigen met zijn bloed 
heeft gekocht en hen gemaakt heeft tot priesters voor God. Dat priesterschap wordt nu realiteit aan 
het einde van de visioenen. Elke serie eindigt met een tempelvisioen. In serie A gaat de tempel open, 
de plaats waar priesters in Gods nabijheid mogen verkeren. In serie B is de aandacht nog gericht op 
het oordeel met de zeven plagen. Op dat moment heeft niemand toegang tot de tempel. Maar zodra 
de zevende schaal wordt uitgegoten, klinken de woorden: “Het is geschied” en is de toegang tot de 
tempel weer vrij. In serie C wordt door God zelf bevestigd dat zijn woorden “getrouw en waarachtig”  
zijn. Wat hij heeft gezegd, is nu werkelijkheid geworden (21.5-6). Voortaan zal zijn tempel voor 
eeuwig het domein zijn van de “overwinnaars”, waar ze priesters voor God mogen zijn (5.10; vgl.1.6). 
Nu niet langer priesters die worden vervolgd, maar om er “als koningen” te heersen “tot in alle 
eeuwigheden” (22.5). 
 
 



Progressief parallelisme en een verklaring van Openbaring 
Met het oog op een latere correcte verklaring van Openbaring kan het parallelle karakter van de 
visioenen niet genoeg worden benadrukt. Hoewel de drie series over de toekomst in een lineaire 
volgorde worden geopenbaard, lopen ze inhoudelijk geheel parallel. We hebben dus niet te maken 
met drie chronologisch opeenvolgende series A, B en C maar als het ware met één geïntegreerde 
‘serie ABC’. Het onomstotelijke bewijs daarvoor is wel dat elke serie wordt afgesloten met de 
woorden “Het is geschied” of woorden van gelijke strekking. Die afsluiting vindt plaats bij de komt 
van Jezus om te oordelen. En Jezus komt niet driemaal maar slechts éénmaal. 
 
(Wordt vervolgd) 
 


