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Programma 5

Het hart van het boek
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Openbaring 11:19

Toen ging Gods tempel in de 
hemel open en verscheen daar de 
ark van het verbond. Er volgden 
bliksemschichten, groot geraas, 

donderslagen, een aardbeving en 
zware hagel.
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Inleidende heiligdomsscène

De Ark van het Verbond

Exodus 19:5, 16-19

Jeremia 31:31-33
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Sleutelbegrippen van het 
verbond

“Ik zal hun God zijn”
en

“zij zullen mijn volk zijn”
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Tekenen in het hart van 
Openbaring
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Openbaring 12:1-17

Er verscheen in de hemel een 
indrukwekkend teken: een vrouw, 
bekleed met de zon, met de maan 

onder haar voeten en een krans van 
twaalf sterren op haar hoofd. Ze was 

zwanger en schreeuwde het uit in 
haar weeën en barensnood.
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Openbaring 12:1-17

Er verscheen een tweede teken in 
de hemel: een grote, vuurrode 

draak, met zeven koppen en tien 
horens, en op elke kop een kroon. 
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Openbaring 12:1-17

Met zijn staart sleepte hij een derde 
van de sterren aan de hemel mee en 
smeet ze op de aarde. De draak ging 
voor de vrouw staan die op het punt 
stond haar kind te baren, om het te 
verslinden zodra ze bevallen was. 
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Openbaring 12:1-17

Maar toen ze het kind gebaard 
had—een zoon die alle volken met 

een ijzeren herdersstaf zal 
hoeden—werd het dadelijk 
weggevoerd naar God en 

naar zijn troon. 
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Openbaring 12:1-17

De vrouw zelf vluchtte naar de 
woestijn. God had daar een plaats 
voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang 
voor haar gezorgd zou worden.
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Openbaring 12:1-17

Toen brak er oorlog uit in de hemel. 
Michaël en zijn engelen bonden de 
strijd aan met de draak. De draak 
en zijn engelen boden tegenstand 
maar werden verslagen; sindsdien 

is er voor hen in de hemel geen 
plaats meer.
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Openbaring 12:1-17

De grote draak werd op de aarde 
gegooid. Hij is de slang van weleer, 
die duivel of Satan wordt genoemd 

en die de hele wereld misleidt. 
Samen met zijn engelen werd hij op 

de aarde gegooid.
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Openbaring 12:1-17

Toen hoorde ik een luide stem in de 
hemel zeggen: “Nu zijn de redding, 
de macht en het koningschap van 
onze God werkelijkheid geworden, 

en de heerschappij van zijn 
messias.
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Openbaring 12:1-17

Want de aanklager van onze 
broeders en zusters, die hen dag en 
nacht bij onze God aanklaagde, is 

ten val gebracht. 
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Openbaring 12:1-17

Zij hebben hen dankzij het bloed 
van het lam en dankzij hun 

getuigenis overwonnen. Met de 
dood voor ogen hechtten zij niet 

aan het leven.
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Openbaring 12:1-17

Daarom juich, hemel, en jullie die 
daar wonen! Maar wee de aarde 
en de zee: de duivel is naar jullie 
afgedaald! Hij is woedend, want 

hij weet dat hij geen tijd te 
verliezen heeft.” 
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Openbaring 12:1-17

Toen de draak zag dat hij op de 
aarde gegooid was, achtervolgde 

hij de vrouw die een zoon 
gebaard had.
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Openbaring 12:1-17
Maar de vrouw kreeg de twee 

vleugels van een grote adelaar om 
naar haar plaats in de woestijn te 

vliegen, waar gedurende een tijd en 
twee tijden en een halve tijd voor 
haar gezorgd zou worden, buiten 

het bereik van de slang.
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Openbaring 12:1-17

Toen spuwde de slang een stroom 
water als een rivier achter de 

vrouw aan om haar daarin mee te 
sleuren. 
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Openbaring 12:1-17

Maar de aarde schoot haar te hulp: 
de aarde sperde haar mond open 
en dronk de rivier op die de draak 

had uitgespuwd.
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Openbaring 12:1-17

De draak was woedend op de 
vrouw en ging weg om strijd te 
leveren met de rest van haar 

nageslacht, met allen die zich aan 
Gods geboden houden en bij het 

getuigenis van Jezus blijven.
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Tekenen op het hoogtepunt van 
Openbaring

Eerste teken:  Een vrouw met 
een hemels getuigenis en een 
krans (stephanos)
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Tekenen op het hoogtepunt van 
Openbaring

Eerste teken:  Een vrouw met 
een hemels getuigenis en een 
krans (stephanos)

Tweede teken:  Rode draak met:
Zeven koppen
Tien horens
Zeven kronen (diadema) 25



Wie heeft het voor het zeggen? 
Wie overwint?

AARDE
De “Vrouw” vs. “de Draak”

HEMEL
“Michaël” vs. “de Draak”
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Job 1:6-12

Op een dag kwamen de 
hemelbewoners hun opwachting 
maken bij de Heer, en ook Satan 

bevond zich onder hen.
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Job 1:6-12

De Heer vroeg hem:
“Waar kom je vandaan?

Hij (Satan) antwoordde: “Ik heb 
rondgedoold en rondgezworven op 

aarde.”
”
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Zacharia 3:1-5

Vervolgens liet Hij me de 
hogepriester zien. Die stond voor 

de engel van de Heer, met aan zijn 
rechterhand de Satan (Beschuldiger 

of Tegenstander), die tegen hem 
pleitte.
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Lucas 4:5-7
Toen bracht de duivel Hem (Jezus) 
naar een hooggelegen plaats en liet 

Hem in één ogenblik alle 
koninkrijken van de wereld zien. De 
duivel zei tegen Hem: “Ik geef U de 

macht over dat alles en ook de 
roem die daarmee gepaard gaat, 
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Lucas 4:5-7

. . . want ik kan daarover 
beschikken en ik geef het aan wie ik 

wil.”
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Johannes 12:31 en 16:11 

Nu wordt het oordeel over deze 
wereld geveld, nu zal de heerser 

van deze wereld uitgebannen 
worden.

De heerser van deze wereld is 
veroordeeld.
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Wie heeft het op aarde 
voor het zeggen?

Wanneer?
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Paradise Lost door John 
Milton

1667

34



Wie heeft het op aarde 
voor het zeggen?

Jezus heeft in de hemel zijn troon 
ingenomen;

Satan heeft daar niet langer 
toegang.
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Wie heeft het op aarde 
voor het zeggen?

Satans bereik is nu beperkt tot 
de aarde;

Jezus treft voorbereidingen 
om alle macht op aarde op zich 

te nemen. 
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Wie heeft het op aarde 
voor het zeggen?

Satan verzet zich met alle 
macht tegen Christus en 

degenen die bij Hem horen.
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Wie heet het op aarde voor het 
zeggen? Wie overwint?

Wanneer?
HEMEL

“Michaël” vs. “de Draak”

AARDE
De “Vrouw” vs. “de Draak”
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Openbaring 12:10-11

Zo kun je overwinnen!

1. Door het bloed van het lam
2. Door het woord van hun 

getuigenis
3. Wees niet bang voor de dood
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Openbaring 12:12

Daarom, juich hemel, en jullie die 
daar wonen! Maar wee de aarde 
en de zee: de duivel is naar jullie 
afgedaald! Hij is woedend, want 

hij weet dat hij geen tijd te 
verliezen heeft. 

40



Openbaring 12:17

De draak was woedend op de 
vrouw en ging weg om strijd te 
leveren met de rest van haar 

nageslacht, met allen die zich aan 
Gods geboden houden en bij het 

getuigenis van Jezus blijven.
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Twee kenmerken van Gods volk

1. Zij houden Gods geboden
2. Zij blijven bij het getuigenis 
van Jezus
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De draak en de vrouw

Wil je er duidelijk voor 
uitkomen dat jij hoort bij de 
vrouw van Openbaring 12?
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Het zee-beest
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Openbaring 13:1-10
Hij ging op het strand bij de zee 

staan. Toen zag ik uit de zee een 
beest opkomen. Het had tien 

hoorns en zeven koppen; het had 
een kroon op elke hoorn, en er 

stonden godslasterlijke namen op 
zijn koppen. 
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Openbaring 13:1-10

Het beest dat ik zag leek op een 
panter, met poten als van een beer 

en een bek als de muil van een 
leeuw. De draak droeg zijn kracht 
en heerschappij en gezag aan het 

beest over. 
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Openbaring 13:1-10

Een van de koppen van het beest 
zag eruit alsof hij dodelijk gewond 
was, maar zijn wond genas. Vol 

bewondering ging de hele wereld 
achter het beest aan.
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Openbaring 13:1-10

Iedereen aanbad de draak, omdat 
hij het beest gezag had gegeven. 
Ook het beest zelf aanbaden ze 
met de woorden: “Wie is aan het 
beest gelijk? Wie kan het tegen 

hem opnemen?”
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Openbaring 13:1-10

Het beest kreeg de macht om zijn 
bek te gebruiken voor 

grootspraak en godslasteringen, 
en dat tweeënveertig maanden 

lang.
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Openbaring 13:1-10

Het opende zijn bek en lasterde 
God, zijn naam en zijn woning en 
hen die in de hemel wonen. Het 

mocht de strijd aanbinden met de 
heiligen en hen overwinnen.
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Openbaring 13:1-10
Ook kreeg het macht over alle landen 

en volken, over mensen van elke 
stam en taal. Alle mensen die op 

aarde leven zullen het beest 
aanbidden, iedereen van wie de naam 
niet vanaf het begin van de wereld in 

het boek van het leven staat, het boek 
van het lam dat geslacht is. 
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Openbaring 13:1-10

Wie oren heeft moet horen. Wie 
gevangenschap moet verduren zal 

in gevangenschap gaan. En wie 
door het zwaard moet sterven, zal 

sterven door het zwaard. 
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Openbaring 13:1-10

Hier komt het aan op de 
standvastigheid en trouw van de 

heiligen.
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Het zee-beest

Wow!

54



Het zee-beest

Vergelijk met Daniel 7

“Aanbid”

Wil Jezus nabootsen

Wie/Wat is dit beest?
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Deelnemers Handboek, blz. 77

Echte Drieëenheid
en

Valse drieëenheid—1
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Deelnemers Handboek, blz. 78

Echte Drieëenheid
en

Valse drieëenheid—2
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Het beest uit de aarde
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Openbaring 13:11-18

Toen zag ik een tweede beest, 
dat opkwam uit de aarde. Het had 
twee hoorns, net als een lam, en 
het sprak als een draak. Voor de 

ogen van het eerste beest 
oefende het heel diens macht uit.
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Openbaring 13:11-18

Het dwong de aarde en alle 
mensen die erop leefden het 

eerste beest, dat van zijn 
dodelijke wond genezen was, te 

aanbidden.
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Openbaring 13:11-18

Het verrichtte indrukwekkende 
tekenen, het liet voor de ogen van 
de mensen zelfs vuur uit de hemel 

neerdalen op aarde.
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Openbaring 13:11-18

Het wist de mensen die op aarde 
leven te misleiden door de tekenen 
die het voor de ogen van het eerste 
beest kon verrichten. Het droeg hen 

op een beeld te maken voor het 
beest dat ondanks zijn steekwond 

toch leefde.
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Openbaring 13:11-18

Het kreeg de macht om dat beeld 
leven in te blazen, zodat het beeld 
van het beest ook kon spreken en 
ervoor kon zorgen dat iedereen 

die het beeld niet aanbad, gedood 
zou worden.
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Openbaring 13:11-18

Verder liet het bij alle mensen, 
groot en klein, rijk en arm, slaaf 

en vrije, een merkteken zetten op 
hun rechterhand of op hun 

voorhoofd.
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Openbaring 13:11-18

Alleen mensen met dat teken—
dat wil zeggen de naam van het 

beest of het getal van die naam—
konden iets kopen of verkopen.
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Openbaring 13:11-18

Hier komt het aan op wijsheid. 
Laat ieder die inzicht heeft het 

getal van het beest ontcijferen; er 
wordt een mens mee aangeduid. 

Het getal is 666.
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Het beest uit de aarde

Wow!
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Het beest uit de aarde
Verricht grote tekenen

“Aanbid het zee-beest”

Wil de heilige Geest 
nabootsen

Wie/What is it?
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Deelnemers Handboek, blz. 79

Echte Drieëenheid
en

Valse drieëenheid—3
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Satans manier van werken

1. Bedrog

2. Dwang
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Deelnemers Handboek, blz. 81

Je bent een beest!
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Het zee-beest en het 
beest uit de aarde

Wie zijn het?
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Het zee-beest en het 
beest uit de aarde

Wie zijn het?

Iedereen behalve ik!
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Het zee-beest en het 
beest uit de aarde

Wie zijn het?

1. Pas dit toe op jezelf
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Het zee-beest en het 
beest uit de aarde

Wie zijn het?

1. Pas dit toe op jezelf
2. Verwacht dat het zich herhaalt
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Deelnemers Handboek, blz. 82-83

666
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Waar het uiteindelijk om gaat:

Aanbidding
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Sleutelbegrippen voor het 
verbond

“Ik zal hun God zijn”
en

“zij zullen mijn volk zijn”
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Valse Drieëenheid

1. Draak imiteert God de Vader
2. Het zee-beest imiteert Jezus
3. Het beest uit de aarde imiteert de 
heilige Geest
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Gods Antwoord op
de valse drieëenheid
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Openbaring 14:1-5

Toen zag ik dit: het lam stond op 
de Sion, en bij het lam waren 

144.000 mensen die zijn naam en 
die van zijn Vader op hun 

voorhoofd hadden.
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Openbaring 14:1-5

En ik hoorde uit de hemel een 
geluid komen dat klonk als het 

geluid van geweldige watermassa’s, 
van zware donderslagen; het klonk 

als het geluid dat muzikanten 
maken die op de lier spelen.
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Openbaring 14:1-5

Er werd voor de troon en voor de 
vier wezens en de oudsten iets 

gezongen dat leek op een nieuw 
lied. Niemand kon het lied 

begrijpen behalve de 144.000 
mensen die van de aarde zijn 

vrijgekocht.
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Openbaring 14:1-5

Dat zijn degenen die zich niet met 
vrouwen hebben afgegeven maar 

maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen 
het lam waarheen het maar gaat.
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Openbaring 14:1-5

Zij zijn uit de mensheid vrijgekocht 
om als de eerste opbrengst te 

worden aangeboden aan God en 
aan het lam. Geen leugen komt 
over hun lippen, er valt niets op 

hen aan te merken.
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Deelnemersgids, blz. 86

Kenmerken van de 144.000
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De boodschappen van de drie 
engelen

87



Openbaring 14:6-13

Toen zag ik opnieuw een engel, 
die hoog in de lucht vloog. Hij 
had een eeuwig evangelie, dat 

hij bekend moest maken aan de 
mensen op aarde, uit alle landen 
en volken, van elke stam en taal.
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Openbaring 14:6-13

Luid riep hij: “Heb ontzag voor 
God en geef Hem eer, want nu is 

de tijd gekomen dat Hij zijn 
oordeel zal vellen. Aanbid Hem 

die hemel en aarde, zee en 
waterbronnen geschapen heeft.”
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Openbaring 14:6-13

Hij werd gevolgd door een 
tweede engel, die uitriep: 

“Gevallen, gevallen is Babylon, 
die grote stad, die door haar 

ontucht alle volken de wijn van 
haar wellust heeft laten drinken.”
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Openbaring 14:6-13

Zij werden gevolgd door een 
derde engel, die met luide stem 
riep: “Als iemand het beest en 

zijn beeld aanbidt en het 
merkteken op zijn voorhoofd of 

zijn hand krijgt,
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Openbaring 14:6-13

. . . zal hij de wijn van Gods woede 
moeten drinken, die onverdund in 

de beker van zijn toorn is 
geschonken.
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Openbaring 14:6-13

Hij zal in vuur en zwavel worden 
gepijnigd, onder de ogen van de 
heilige engelen en van het lam.

De rook van die pijniging zal 
opstijgen tot in eeuwigheid.
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Openbaring 14:6-13

Wie het beest en zijn beeld 
aanbidden, of wie het merkteken 
van zijn naam draagt, zij krijgen 

geen rust, overdag niet 
en ‘s nachts niet.”
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Openbaring 14:6-13

Hier komt het aan op de 
standvastigheid van de heiligen, 

die zich houden aan Gods 
geboden en trouw blijven aan 

Jezus.
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Openbaring 14:6-13

Ik hoorde een stem uit de hemel 
zeggen: “Schrijf op: ‘Gelukkig zijn 

zij die vanaf nu sterven in 
verbondenheid met de Heer.’” En 

de Geest beaamt: “Zij mogen 
uitrusten van hun inspanningen, 

want hun daden vergezellen hen.” 
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Deelnemersgids, blz. 87

De boodschappen van de 
drie engelen van 
Openbaring 14
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De boodschap van de eerste engel

Het eeuwig evangelie
Aan alle landen, volken, stam en 
taal
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Wat is jouw “Goede Nieuws” 
over Jezus?

Dit is jouw gelegenheid
om je getuigenis te delen.

Wat betekent Jezus voor jou ?
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De boodschap van de eerste engel

Het eeuwige evangelie
Aan alle landen, stammen, talen en 
volken
• Heb ontzag voor God
• Geef Hem de eer
• De tijd van zijn oordeel is gekomen
• Aanbid de Schepper
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Openbaring 14:8 

Hij werd gevolgd door een tweede 
engel, die uitriep”,“Gevallen!

Gevallen is Babylon, die grote stad,
die door haar ontucht alle volken de 

wijn van haar wellust heeft
laten drinken.”
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De boodschap van de tweede engel

Babylon
• Genesis 10
• Genesis 11
• Jesaja 14:12-14
• Jeremia 51:7
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Openbaring 14:9-13

Zij werden gevolgd door een 
derde engel, die met luide stem 
riep: “Als iemand het beest en 

zijn beeld aanbidt en het 
merkteken op zijn voorhoofd of 

zijn hand krijgt,
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Openbaring 14:9-13

. . . zal hij de wijn van Gods 
woede moeten drinken, die 

onverdund in de beker van zijn 
toorn is geschonken.
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Openbaring 14:9-13

Hij zal in vuur en zwavel worden 
gepijnigd, onder de ogen van de 
heilige engelen en van het lam. 

De rook van die pijniging zal 
opstijgen tot in eeuwigheid.
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Openbaring 14:9-13

Wie het beest en zijn beeld 
aanbidden, of wie het merkteken 
van zijn naam draagt, zij krijgen 

geen rust, overdag niet en ‘s 
nachts niet.”
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Openbaring 14:9-13

Hier komt het aan op de 
standvastigheid van de heiligen, 

die zich houden aan Gods 
geboden en trouw blijven aan 

Jezus .
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Openbaring 14:9-13
Ik hoorde een stem uit de hemel 
zeggen: “Schrijf op: ‘Gelukkig zijn 

zij die vanaf nu sterven in 
verbondenheid met de Heer.’” En 

de Geest beaamt: “Zij mogen 
uitrusten van hun inspanningen, 

want hun daden vergezellen hen.” 
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De boodschap van de derde engel

• “Woede” is Gods reactie op de 
ontucht
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Johannes 3:36 

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig 
leven, wie de Zoon niet wil 

gehoorzamen zal dat leven niet 
kennen; integendeel, Gods toorn blijft 

op hem rusten.
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De boodschap van de derde engel

• “Woede” is Gods reactie op 
ontucht

• Daardoor komt behoud en 
herstel
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Wat zie je?
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Wat zie je?
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Wat zie je?
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De boodschap van de derde engel

• Gepijnigd met brandende 
zwavel
• De rook stijgt op voor eeuwig
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Deelnemersgids, blz. 90

Hoe lang is “eeuwig”?
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“Rook zal opstijgen tot in 
eeuwigheid”

Vuur vernietigt; bewaart niet

Johannes 3:16—“verloren gaan” 
vs. “eeuwig leven” hebben
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“Rook zal opstijgen tot in 
eeuwigheid”

Volledig en voor altijd
vernietigd

118



Openbaring 14:11

Wie het beest en zijn beeld 
aanbidden, of wie het merkteken 
van zijn naam draagt, ze krijgen 

geen rust, overdag niet 
en ‘s nachts niet.”
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Matteüs 11:28

“Komt allen bij Mij, jullie die 
vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, Ik zal jullie rust 

geven.”
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Openbaring 14:12

Hier komt het aan op de 
standvastigheid van de heiligen, 

die zich houden aan Gods 
geboden en trouw blijven aan 

Jezus
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Openbaring 14:13
Ik hoorde een stem uit de hemel 
zeggen: “Schrijf op: ‘Gelukkig zijn 

zij die vanaf nu sterven in 
verbondenheid met de Heer.’” En 

de Geest beaamt: “Zij mogen 
uitrusten van hun inspanningen, 

want hun daden vergezellen hen.”
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Deelnemergids, blz. 91

De boodschappen van de 
drie engelen als antwoord op 

de valse drieëenheid.
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Nog drie engelen

2 Oogsten

Openbaring 14:14-20)
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Openbaring 14:14-20

Toen zag ik dit: een witte wolk en 
daarop iemand die eruitzag als een 

mens. Hij had een gouden krans 
op zijn hoofd en een scherpe sikkel 

in zijn hand.
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Openbaring 14:14-20

Uit de tempel kwam een andere 
engel, die Hem die op de wolk zat 
met luide stem toeriep: “Laat uw 

sikkel komen om te oogsten. Want 
de tijd om te oogsten is gekomen; 
de aarde is meer dan rijp voor de 

oogst.”
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Openbaring 14:14-20

Toen wierp degene die op de wolk 
zat zijn sikkel op de aarde, en de 

aarde werd geoogst.
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Openbaring 14:14-20

Er kwam een andere engel uit de 
hemelse tempel, die ook zo’n 

scherpe sikkel had.  
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Openbaring 14:14-20
Bij het altaar vandaan kwam weer 

een andere engel, degene die 
zeggenschap heeft over het vuur. Hij 
riep de engel met de scherpe sikkel 

luid toe: “Laat je scherpe sikkel 
komen om de druiven te oogsten in 
de wijngaard van de aarde, want de 

druiven zijn rijp.”
129



Openbaring 14:14-20

Toen wierp de engel zijn sikkel op 
de aarde, en hij oogstte de druiven 

in de wijngaard op de aarde en 
gooide ze in de grote perskuip van 

Gods woede.
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Openbaring 14:14-20

De wijngaard werd buiten de stad 
getreden. Er kwam een grote 

stroom bloed uit,1.600 stadie lang 
en zo hoog als het bit bij een paard.
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Wat zie je?
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Deelnemersgids, blz. 88

Hoeveel engelen zie je?
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“Mensenzoon”

Nog Drie Engelen

Twee Oogsten
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1,600 stadie
Kwantiteit = 180 mijlen /300 km

• Palestina van Noord tot Zuid
Kwaliteit = 4 x 4 x 10 x 10

• Wereld2  x Beproeving2

Of = 4 x 10 x 4 x 10
• 402 

• Andere veertigtallen in de Bijbel
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Tekenen in het hart van de 
Openbaring
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Openbaring 15:1-4

Ik zag in de hemel opnieuw een 
indrukwekkend, wonderbaarlijk 
teken: het waren zeven engelen 

met de zeven laatste plagen, 
waarmee aan Gods woede een 

einde komt.
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Openbaring 15:1-4

Toen zag ik iets als een zee van 
glas, vermengd met vuur. Op de 
glazen zee stonden zij die het 

beest, zijn beeld en het getal van 
zijn naam hadden overwonnen.
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Openbaring 15:1-4

Ze hadden lieren om daarop te 
spelen voor God. Ze zongen het lied 
van Gods dienaar Mozes en van het 
lam: “Groot en wonderbaarlijk zijn uw 
werken, Heer onze God, Almachtige, 
rechtvaardig en betrouwbaar is uw 

bestuur, vorst van de volken.”
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Openbaring 15:1-4

“Wie zou U, Heer, niet vereren, uw 
naam niet prijzen? Want U alleen 

bent heilig. Alle volken zullen 
komen en zich voor U neerwerpen, 
want uw rechtvaardige daden zijn 

geopenbaard.”
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Conclusie in het hart 
van het boek

• 7 plagen beëindigen Gods woede
• Zee van glas, gloeiend met vuur
• Overwinnaars staan op de zee
• Lieren (hemelse)
• Lied van Mozes en van het lam
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Deelnemersgids, blz. 92

Waar kan ik dit 
lied vinden?
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Deelnemersgids, blz. 93

Zing dit lied!
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Groep 1

Groot en wonderbaarlijk 
zijn uw werken ,
Heer, onze God, Almachtige Groep 2

Rechtvaardig en 
betrouwbaar 

is uw bestuur,
Vorst van de volken
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Groep 1

Wie zou U, Heer, niet vereren, 
uw naam niet prijzen.

Groep 2

Want U
alleen

bent heilig
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Groep 1

Alle volken zullen komen
en zich voor U
neerwerpen. Groep 2

Want uw
rechtvaardige daden

zijn geopenbaard.
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Het hart van het boek Openbaring

Aanbidding

“Ik zal jullie God zijn
en

Jullie zullen mijn volk zijn.”
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Deelnemersgids, blz. 94

Samenvatting 4
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Samenvatting 4

• Richt je blik op God

• Wil je de echte Drieëenheid of de 
valse drieëenheid aanbidden?

• Aanbidden van de echte Drieënheid
vereist blijvende trouw aan Jezus.
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