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Programma 7

Christus heeft de zonde voor 
eeuwig overwonnen
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Inleidende heiligdomsscène
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Openbaring 19:1-10

Hierna hoorde ik in de hemel een 
geweldige stem als van een grote 

menigte zeggen: “Halleluja! De 
redding, de eer en de macht zijn 
van onze God, want zijn vonnis is 

betrouwbaar en rechtvaardig.”
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Openbaring 19:1-10

“Hij heeft immers de grote hoer, 
die door haar ontucht de wereld in 

het verderf heeft gestort, 
veroordeeld en het bloed van zijn 

dienaren op haar gewroken.”
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Openbaring 19:1-10

Opnieuw zeiden ze:
“Halleluja!”
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Openbaring 19:1-10

“Haar rook stijgt op tot in 
eeuwigheid.” De vierentwintig 

oudsten en de vier wezens 
wierpen zich neer voor God, die op 

de troon zit, met de woorden:
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Openbaring 19:1-10

“Amen, 
Halleluja!”
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Openbaring 19:1-10

Vanaf de troon klonk een stem die 
zei: “Loof onze God. Laten al zijn 
dienaren, die ontzag voor Hem 
hebben, groot en klein, Hem 

loven!”!”
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Openbaring 19:1-10

Toen hoorde ik iets als een stem van 
een grote menigte, van geweldige 

watermassa’s en van krachtige 
donderslagen zeggen: “Halleluja! De 
Heer, onze God, de Almachtige, heeft 

het koningschap op zich genomen.
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Openbaring 19:1-10

“Laten we blij zijn en jubelen, laten 
we Hem de eer geven! Want de 

bruiloft van het lam is gekomen en 
zijn bruid staat klaar."
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Openbaring 19:1-10

“Zij mag zich kleden in zuiver, 
stralend linnen.” (Want dit linnen 

staat voor al het goede dat 
gedaan is door de heiligen).
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Openbaring 19:1-10

Toen zei hij tegen mij: ”Schrijf op: 
‘Gelukkig zijn zij die voor het 
bruiloftsmaal van het lam zijn 

uitgenodigd.’” En hij vervolgde: 
“Wat God hier zegt is 

betrouwbaar.”
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Openbaring 19:1-10

Ik wierp me aan zijn voeten neer om 
hem te aanbidden, maar hij zei:
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Openbaring 19:1-10

“Doe dat niet! Ik ben een dienaar 
zoals jij en zoals je broeders en 

zusters die van Jezus getuigen. Je 
moet God aanbidden. Want 

getuigen van Jezus is profeteren.”
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Inleidende heiligdomsscène

In de hemel
Lijkt op Openbaring 4-5

Eén woord vat de scène in 
Openbaring 19 samen :
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Deelnemersgids, blz. 108

Halleluja
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Inleidende heiligdomsscène

Halleluja

Halal = prijzen
Yah = Jahweh, de naam van God
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Psalm 104:35

Zondaars zullen van de 
aardbodem verdwijnen, 

onrechtvaardigen zullen niet meer 
bestaan. 

Prijs de Heer, mijn ziel. 
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4 Halleluja's in Openbaring 19

1. Gods oordelen zijn rechtvaardig
2. De rook van Babylon stijgt op voor eeuwig 
(Babylon komt niet terug)
3. De aarde wordt zoals de hemel
4. De Heer, onze God, regeert
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Halleluja's!

Noem een paar van jouw 
“Halleluja's”
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Twee maaltijden

Eén bruiloft
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Openbaring 19:7

“Laten we blij zijn en jubelen, laten 
we Hem de eer geven! Want de 

bruiloft van het lam is gekomen en 
zijn bruid staat klaar."
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Deelnemersgids, blz. 109

Een Hebreeuwse bruiloft
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Een Hebreeuwse bruiloft
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Een Hebreeuwse bruiloft
1. Verloving in het huis van de 
vader van de bruid.
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Een Hebreeuwse bruiloft
1. Verloving in het huis van de 
vader van de bruid.
2. De bruidegom maakt een huis 
klaar voor de bruid.
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Een Hebreeuwse bruiloft
1. Verloving in het huis van de 
vader van de bruid.
2. De bruidegom maakt een huis 
klaar voor de bruid.
3. De bruid maakt zichzelf gereed 
voor de bruidegom.
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Een Hebreeuwse bruiloft
1. Verloving in het huis van de vader 
van de bruid.
2. De bruidegom maakt een huis klaar 
voor de bruid.
3. De bruid maakt zichzelf gereed voor 
de bruidegom
4. De bruidegom gaat terug naar de 
bruid, en neemt haar mee naar zijn huis 
voor de bruiloft.
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Vragen
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Vragen
• Ben je met God verloofd?
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Vragen
• Ben je met God verloofd?
• Hoe bereid je je voor op je bruiloft 
en op je huwelijk?
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Vragen
• Ben je met God verloofd?
• Hoe bereid je je voor op je bruiloft 
en op je huwelijk?
• Komt Jezus terug voor jou? 
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Vragen

• Ben je met God verloofd?
• Hoe bereid je je voor op je bruiloft 
en op je huwelijk?
• Komt Jezus terug voor jou? 
• Hoe leef je terwijl je op zijn 
terugkeer wacht?
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Vragen
• Ben je met God verloofd?
• Hoe bereid je je voor op je bruiloft 
en op je huwelijk?
• Komt Jezus terug voor jou? 
• Hoe leef je terwijl je op zijn 
terugkeer wacht?
• Hoe zal het zijn om met Jezus 
samen te wonen?
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Openbaring 19:8

Zij mag zich kleden in zuiver, 
stralend linnen.
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Efeziërs 2:10 

Want Hij is het die ons gemaakt 
heeft tot wat wij nu zijn; in Christus 

Jezus geschapen om de weg te 
gaan van de goede daden die God 

heeft voorbereid.
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Openbaring19:9

Gelukkig zijn zij die voor het 
bruiloftsmaal van het lam zijn 

uitgenodigd!
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Jij bent voor het bruiloftsmaal van 
het lam uitgenodigd.
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Jij bent voor het bruiloftsmaal van 
het lam uitgenodigd.

Jij bent uitgenodigd om je volledig 
aan Jezus te wijden – als in een 

huwelijk

42



De doop is de ceremonie die 
geldt als een huwelijk met Jezus.
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De doop is de ceremonie die 
geldt als een huwelijk met Jezus

Als je gedoopt wilt worden als 
symbool dat je “ja” zegt tegen 

Jezus
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De doop is de ceremonie die 
geldt als een huwelijk met Jezus.

Als je gedoopt wilt worden als 
symbool dat je “ja” zegt tegen 

Jezus,

dan nodig ik je uit om nu te 
gaan staan
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Openbaring 19:10

Ik wierp me aan zijn voeten neer om 
hem te aanbidden, maar hij zei:

”Doe dat niet!”
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Openbaring 19:10

“Ik ben een dienaar zoals jij en 
zoals je broeders en zusters die van 

Jezus getuigen. Je moet God 
aanbidden. Want getuigen van 

Jezus is profeteren.”
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Openbaring 19:10

De Geest van de profetie
getuigt van Jezus.
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Vragen

Op welke momenten in de 
geschiedenis heeft de Geest van 

God boodschappen van God 
gebracht?
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Joël 3:1,2

Ik zal mijn geest uitgieten over al 
wat leeft. Jullie zonen en dochters 
zullen profeteren, oude mensen 

zullen dromen dromen, en jongeren 
zullen visioenen zien; zelfs over 

slaven en slavinnen zal Ik in die tijd 
mijn geest uitgieten.
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Verandering in beeldspraak

Van “bruiloft” naar “oorlog”
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Pyramide Structuur van Openbaring

Epiloog
22:6-21

7 Gemeenten
1:9 - 3:22

Nieuw Jerualem
21:1 - 22:5

7 Zegels
4:1 - 8:1

Christus 
overwint de 

zonde
19:1 - 20:15

Bazuinen
8:2 - 11:18

7 Schalen
15:5 - 18:24

Hart van het 
Boek

11:19 - 15:4

Einde

Climax

6 & 73 4 5 8 9 10

Start
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Deelnemersgids, blz. 110

Parallellen tussen de zeven 
zegels en de eeuwige 

overwinning van Jezus over de 
zonde
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Openbaring 19:11-16

Ik zag dat de hemel geopend was, en 
dit zag ik: een wit paard met een 

ruiter, die “Trouw en betrouwbaar” 
heet, die een rechtvaardig vonnis velt 
en een rechtvaardige strijd voert. Zijn 
ogen waren als een vlammend vuur 
en op zijn hoofd had hij veel kronen.  
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Openbaring 19:11-16

Er stond een naam op Hem 
geschreven die niemand kende, 

alleen Hijzelf. Hij droeg met bloed 
doordrenkte kleren. Zij naam luidde 

“Woord van God.”
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Openbaring 19:11-16

De hemelse legermacht, gekleed in 
zuiver, wit linnen, volgde Hem op 

witte paarden.
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Openbaring 19:11-16

Uit zijn mond komt een scherp 
zwaard, waarmee Hij de volken zal 

slaan, en Hij zal hen met een 
ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal 
de wijnpers van de woede van de 

almachtige God treden.
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Openbaring 19:11-16

Op zijn kleding en op zijn dij staat 
de Naam:

HOOGSTE HEER
en 

KONING
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Wie is deze ruiter?

Hoe weten we dat?
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Welke krans / kroon?

stephanos -- overwinningskrans
of

diadema -- koninklijke kroon?
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Welke kroon?

diadema -- koninklijke kronen!

Jezus heerst nu over de aarde!
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De tweede maaltijd

Voor:
Draak (Satan)

Zee-beest (beest)
Beest uit de aarde (valse Profeet)

Bewoners van de aarde 
(goddelozen)
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Openbaring 19:17-21

Toen zag ik een engel midden in de 
zon staan. Luid riep hij tegen de 

vogels die hoog in de lucht vlogen:
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Openbaring 19:17-21

“Kom naar Gods grote maaltijd. Dan 
krijg je het vlees te eten van de 
koningen, legeraanvoerders en 

machthebbers, het vlees van paarden 
en hun ruiters, van slaven en van vrije 

mensen, van groot en klein.”
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Openbaring 19:17-21

Ik zag dat het beest en de 
koningen op aarde zich met hun 
troepen hadden verzameld om 

oorlog te voeren met de ruiter op 
het paard en zijn legermacht.
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Openbaring 19:17-21

Het beest werd 
gevangengenomen, samen met de 

valse profeet die in zijn bijzijn 
tekenen had verricht . . . 
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Openbaring 19:17-21

. . . waardoor hij iedereen had 
misleid die het merkteken van het 
beest droeg en zijn beeld aanbad. 
Levend werden ze in de vuurpoel 
met brandende zwavel gegooid.

67



Openbaring 19:17-21

De rest werd gedood door het 
zwaard dat uit de mond van de 

ruiter op het paard kwam, en alle 
vogels aten zich vol aan hun. 

vlees.
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Openbaring 19:1, 2

Hierna hoorde ik in de hemel een 
geweldige stem als van een grote 

menigte zeggen: “Halleluja! De 
redding, de eer en de macht zijn. 
van onze God, want zijn vonnis is 

betrouwbaar en rechtvaardig."
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Openbaring 19: 1, 2

“Hij heeft immers de grote hoer, 
die door haar ontucht de wereld in 

het verderf heeft gestort, 
veroordeeld en het bloed van zijn 

dienaren op haar gewroken.”
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Deuteronomium 28:26

Roofvogels en wilde dieren zullen 
zich aan uw lijken tegoed doen, 
zonder dat iemand ze verjaagt.
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Ezechiël 39:17-22

Dit zegt God, de Heer: Zeg 
tegen alle soorten vogels en 

tegen alle wilde dieren: “Kom bij 
elkaar . . .
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Ezechiël 39:17-22

. . . kom samen, overal vandaan, 
en kom naar het slachtfeest dat 

Ik voor jullie aanricht op de 
bergen van Israël. Daar kun je 
vlees eten en bloed drinken.”
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Ezechiël 39:17-22

“Je eet er het vlees van helden, 
drinkt het bloed van de vorsten 

der aarde: van rammen, 
lammeren, bokken en stieren, 
allemaal in Basan vetgemeste 

beesten.”
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Ezechiël 39:17-22

“Eet hun vet tot je verzadigd bent, 
drink hun bloed tot je dronken bent, 

het is een slachtfeest dat Ik voor jullie 
heb aangericht. Aan mijn tafel 

kunnen jullie je tegoed doen aan 
paarden en ruiters, aan helden en 

krijgslieden”—spreekt God, de Heer.
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Ezechiël 39:17-22

“Ik zal mijn majesteit onder alle 
volken doen gelden. Ze zullen 

zien hoe Ik ze straf en hoe Ik ze 
mijn wil opleg. Vanaf die dag zal 
het volk van Israël beseffen dat 

Ik, de Heer, hun God ben.”
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Gaat dit allemaal echt 
gebeuren?
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Gods verbondsrelatie met ons

“Ik zullen jullie God zijn
en

Jullie zullen mijn volk zijn”
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God maakt een plaats gereed 
voor zijn bruid.
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God maakt een plaats gereed 
voor zijn bruid.

Omdat de aarde deze plaats is,
moet God alle tegenstanders van 

zijn koninkrijk verwijderen.
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Nu zijn alle tegenstanders 
verdwenen.

81



Nu zijn alle tegenstanders 
verdwenen.

Behalve één
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Nu zijn alle tegenstanders 
verdwenen.

Behalve één

Met hem wordt afgerekend in 
Openbaring 20.
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Gods verbondsrelatie met ons

“Ik zal jullie God zijn
en

Jullie zullen mijn volk zijn”
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Johannes 14:1-3

Wees niet ongerust, maar vertrouw 
op God en op Mij. In het huis van 

mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik 
anders gezegd hebben dat Ik een 

plaats voor jullie gereed zal maken?
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Johannes 14:1-3

Wanneer Ik een plaats  voor jullie 
gereed gemaakt hebt, kom Ik terug. 
Dan zal Ik jullie met Me meenemen, 
en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.
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Openbaring 20

De 1.000 jaren (millennium)

mille = duizend
annum = jaar
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Deelnemersgids, blz. 112-113

Overzicht van Openbaring 20
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Openbaring 20:1-15

Ik zag een engel uit de hemel 
neerdalen met de sleutel van de 

onderaardse diepte en zware 
ketenen in zijn hand.

89



Openbaring 20:1-15

Hij greep de draak, de slang van 
weleer, die ook duivel of Satan 

wordt genoemd, en ketende hem 
voor duizend jaren.
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Hij gooide hem in de diepte, sloot 
de put boven hem en verzegelde 

die, opdat de volken niet meer door 
hem misleid zouden worden, tot 

duizend jaren voorbij waren; 
daarna moet hij korte tijd worden 

losgelaten.

Openbaring 20:1-15
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Ook zag ik tronen, en degenen die 
erop zaten mochten rechtspreken. 

En ik zag de zielen van hen die 
onthoofd waren omdat zij van 

Jezus hadden getuigd en over God 
hadden besproken. 

Openbaring 20:1-15

92



Zij hadden het beest en zijn beeld 
niet aanbeden en ook het merkteken 
niet op hun voorhoofd of hun hand 

gekregen. Zij waren tot leven 
gekomen en heersten duizend jaar 

lang samen met Christus

Openbaring 20:1-15
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De andere doden kwamen niet tot 
leven voordat de duizend jaar 

voorbij waren. 

Dit is de eerste opstanding. 

Openbaring 20:1-15
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Gelukkig en heilig zijn zij die deel 
hebben aan de eerste opstanding. 
De tweede dood heeft geen macht 

over hen. Zij zullen priester van 
God en van Christus zijn en 

duizend jaar lang samen met Hem 
heersen.

Openbaring 20:1-15
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Wanneer de duizend jaar voorbij 
zijn, zal Satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten. Dan gaat hij 
eropuit om de volken aan de vier 

hoeken van de aarde, Gog en 
Magog, te misleiden.

Openbaring 20:1-15
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Hij brengt hen voor de strijd bijeen, 
zo veel mensen als er zand is bij 
de zee. Ze trekken op, over de 
hele breedte van de aarde, en 
omsingelen het kamp van de 
heiligen en de geliefde stad.

Openbaring 20:1-15
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Maar vuur daalt neer uit de hemel 
en verteert hen. En de duivel, die 

hen misleidde, wordt in de poel van 
vuur en zwavel gegooid . . . 

Openbaring 20:1-15
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. . . bij het beest en de valse 
profeet. Daar zullen ze dag en 
nacht worden gepijnigd, tot in 

eeuwigheid. 

Openbaring 20:1-15
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Toen zag ik een grote witte troon 
en Hem die daarop zat. De aarde 
en de hemel vluchtten van Hem 
weg en verdwenen in het niets. 

Openbaring 20:1-15
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Ik zag de doden, groot en klein, 
voor de troon staan. Er werden 
boeken geopend. Toen werd er 
nog een geopend: het boek van 
het leven. De doden werden op 

grond van wat in de boeken stond 
geoordeeld naar hun daden.

Openbaring 20:1-15
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De zee stond de doden die ze in 
zich had af, en ook de dood en het 
dodenrijk stonden hun doden af. 

En iedereen werd geoordeeld naar 
zijn daden. 

Openbaring 20:1-15

102



Toen werden de dood en het 
dodenrijk in de vuurpoel gegooid. 

Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 
Wie niet in het boek van het leven 
bleek te staan werd in de vuurpoel 

gegooid. 

Openbaring 20:1-15
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Openbaring 20

Noem drie dingen die je in het 
bijzonder troffen in 

Openbaring 20 

104



Openbaring 20:1-3

Ik zag een engel uit de hemel 
neerdalen met de sleutel van de 

onderaardse diepte en zware 
ketenen in zijn hand.
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Openbaring 20:1-3

Hij greep de draak, de slang van 
weleer, die ook duivel of Satan 

wordt genoemd, en ketende hem 
voor duizend jaren.
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Openbaring 20:1-3

Hij gooide hem in de diepte, sloot 
de put boven hem en verzegelde 

die, opdat de volken niet meer door 
hem misleid zouden worden, tot de 
duizend jaar voorbij waren; daarna 

moet hij korte tijd worden 
losgelaten.
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Oude
Hebreeuwse
Cosmologie

Hemel

Aarde

Hel, Hades,
Wateren of “de 

Diepte”
(onder de Aarde)
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Openbaring 20:1-3 

• De gevallen ster heeft niet 
langer de sleutel tot de afgrond / 
de diepte
• Een engel uit de hemel sluit 
Satan op in de diepte
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Openbaring 20:1-3 

• Satan kan tijdens het millennium 
niemand meer verleiden
• Na het millennium kan Satan de 
volken nog korte tijd ophitsen
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Openbaring 20:4-6

Ook zag ik tronen, en degenen die 
erop zaten mochten rechtspreken. 

En ik zag de zielen van hen die 
onthoofd waren omdat zij van 

Jezus hadden getuigd en over God 
hadden gesproken. 
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Openbaring 20:4-6
Zij hadden het beest en zijn beeld 

niet aanbeden en ook het 
merkteken niet op hun voorhoofd 
of hun hand gekregen. Zij waren 
tot leven gekomen en heersten 
duizend jaar lang samen met 

Christus 
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De andere doden kwamen niet tot 
leven voordat de duizend jaar 

voorbij waren. 

Dit is de eerste opstanding. 

Openbaring 20:4-6
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Gelukkig en heilig zijn zij die deel 
hebben aan de eerste opstanding. 
De tweede dood heeft geen macht 

over hen. Zij zullen priester van 
God en van Christus zijn en 

duizend jaar lang samen met Hem 
heersen.

Openbaring 20:4-6
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Openbaring 3:21

Wie overwint zal samen met Mij op 
mijn troon zitten, net zoals Ik zelf 
overwonnen heb en samen met 

mijn Vader op zijn troon zit.
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Vraag

Oordeelt God ooit?
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Openbaring 19:1-2

“Halleluja! 
De redding, de eer en de macht 

zijn van onze God, want zijn vonnis 
is betrouwbaar en rechtvaardig.”
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Deelnemersgids, blz. 114

Leven en Dood (en Dood)
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Leven

Je ontvangt het leven bij je fysieke 
geboorte

Maar om eeuwig leven te krijgen, moet 
je “opnieuw geboren worden” of
geboren worden “uit de Geest.”
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Leven

Degenen die “uit de Geest 
worden geboren” hebben 

eeuwig leven, zelfs als zij hun 
fysieke leven verliezen.
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1 Johannes 5:11-13

God heeft ons eeuwig leven 
geschonken en dat leven is in zijn 
Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het 
leven. Wie de Zoon van God niet 

heeft, heeft het leven niet.
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1 Johannes 5:11-13

Dit alles schrijf ik u, omdat u moet 
weten dat u eeuwig leven hebt, u 

die gelooft in de naam van de 
Zoon van God.
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Leven

1. Je ontvangt het leven bij je fysieke 
geboorte.

2. Maar om eeuwig leven te krijgen, 
moet je “opnieuw geboren worden” 
of “geboren worden uit de Geest.”

3.  Gods geschenk van het eeuwig 
leven begint nu!
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Dood en Opstanding
De eerste dood

Als je hart ermee ophoudt
(Jezus noemde dit “slaap”)

Eerste opstanding
Volgelingen van het lam die 
“slapen” op het moment van 

Christus’ tweede komst
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Dood en Opstanding

Tweede Opstanding

Volgelingen van de valse 
drieëenheid

aan het einde van het millennium
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Johannes 5:24-29

Wie luistert naar wat Ik zeg en 
Hem gelooft die Mij gezonden 
heeft, heeft eeuwig leven; over 

hem wordt geen oordeel 
uitgesproken, hij is van de dood 

overgegaan naar het leven.
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Johannes 5:24-29

Werkelijk, Ik verzeker u, er komt 
een tijd, en die tijd is nu gekomen, 
dat de doden de stem van Gods 

Zoon zullen horen, en dat wie Hem 
horen, zullen leven.
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Johannes 5:24-29
Zoals de Vader het leven heeft in 

zichzelf, zo heeft ook de Zoon 
leven in zichzelf; dat heeft de 

Vader Hem gegeven. En omdat Hij 
de Mensenzoon is, heeft de Vader 
Hem ook gezag gegeven om het 

oordeel te vellen.
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Johannes 5:24-29

Wees hierover niet verwonderd, er 
komt een moment waarop alle 

doden zijn stem zullen horen en uit 
hun graven zullen komen, 
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Johannes 5:24-29

. . . wie het goede gedaan heeft 
staat op om te leven, wie het 

slechte gedaan heeft staat op om 
veroordeeld te worden.
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Deelnemersgids, blz. 116-117

Opstanding
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Openbaring 20:6

Gelukkig en heilig zijn zij die deel 
hebben aan de eerste opstanding. 
De tweede dood heeft geen macht 

over hen. Zij zullen priester van God 
en van Christus zijn en duizend jaar 

lang samen met Hem heersen.
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Het Millennium

1.000 jaren

Letterlijk of Symbolisch?
Kwantiteit of Kwaliteit?
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Deelnemersgids, blz. 118

Waarom het millennium
mogelijk geen 

1.000 jaren duurt
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Wat gebeurt er tijdens het 
millennium?

Satan—inactief
Beest en valse profeet—dood
“Bewoners van de aarde”—dood
Wie opstaan aan het begin van de 
1.000 jaren

• Heersen met Christus
• Nemen deel aan het oordeel
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1 Korintiërs 6:2-3

Weet u dan niet dat Gods heiligen 
over de wereld zullen oordelen . . . 

Weet u dan niet dat wij over 
engelen zullen oordelen?
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Filippenzen 2:9-11 

Daarom heeft God Hem hoog 
verheven en Hem de naam 

geschonken die elke naam te 
boven gaat, opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen. . .
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Filippenzen 2:9-11 

. . . in de hemel, op de aarde en 
onder de aarde, en elke tong zal 
belijden: “Jezus Christus is Heer, 

tot eer van God, de Vader."
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Openbaring 20:7-10

Wanneer de duizend jaar voorbij 
zijn, zal Satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten. Dan gaat hij 
eropuit om de volken aan de vier 

hoeken van de aarde, Gog en 
Magog, te misleiden.
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Openbaring 20:7-10

Hij brengt hen voor de strijd bijeen, 
zo veel mensen als er zand is bij 
de zee. Ze trekken op, over de 
hele breedte van de aarde, en 
omsingelen het kamp van de 
heiligen en de geliefde stad. 
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Openbaring 20:7-10

Maar vuur daalt neer uit de hemel 
en verteert hen. En de duivel, die 

hen misleidde, wordt in de poel van 
vuur en zwavel gegooid . . . 

.
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Openbaring 20:7-10

Daar zullen ze dag en nacht 
worden gepijnigd, tot in eeuwigheid
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Wat gebeurt er na het 
millennium?

• “Bewoners van de aarde” worden 
opgewekt
• Satan hervat zijn misleiding
• Satan leidt de aanval op Gods 
stad
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Wat gebeurt er na het 
millennium?

• “Gog en Magog”—Ezechiël 38-39
• Louterend vuur verslindt Gods 
vijanden, met inbegrip van Satan
• God is een “verterend vuur”
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Deuteronomium 4:23-24 

Zorg er dan voor dat u het verbond 
dat de Heer, uw God, met u heeft 

gesloten niet vergeet. . .
Want de Heer, uw God, is een 

verterend vuur.
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Hebreeën 12:28-29

Laten we dankbaar zijn omdat we 
een onwankelbaar koninkrijk 

ontvangen: zo kunnen we God 
dienen zoals het Hem behaagt, 

met eerbied en ontzag. Onze God 
is een verterend vuur.
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Openbaring 20:10

Maar vuur daalt neer uit de hemel 
en verteert hen. En de duivel, die 

hen misleidde, wordt in de poel van 
vuur en zwavel gegooid . . . 
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Openbaring 20:10

. . . bij het beest en de valse 
profeet

Daar zullen ze dag en nacht 
worden gepijnigd, tot in 

eeuwigheid
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Deelnemersgids, blz. 119

Eeuwige pijniging
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Pijnigen

Basanizo

1. Toetsen van metalen om hun 
samenstelling te bepalen
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Pijnigen

Basanizo

1. Toetsen van metalen om hun 
samenstelling te bepalen
2. Pijnigen of straffen
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Marcus 5:7 

“Wat heb ik met Jou te maken, 
Jezus, Zoon van de Allerhoogste 
God?” Ik bezweer Je bij God: doe 

me geen pijn.”
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Marcus 5:7 (vrij vertaald)

“Wat wil Je van ons, Zoon van de 
allerhoogste God:

Laat niet zichtbaar worden hoe we 
in werkelijkheid zijn !”
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Openbaring 20:10 
Daar zullen ze dag en nacht 

worden gepijnigd, tot in 
eeuwigheid.

Openbaring 20:10 (Vrij vertaald)

Dan zal voor altijd blijken wat ze in 
werkelijkheid waren.
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Vraag

Als God echt een God van liefde 
is, zou Hij dan de mensen geen 

tweede kans geven?
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Openbaring 20:11-15 

Toen zag ik een grote witte troon 
en Hem die daarop zat. De aarde 
en de hemel vluchtten van Hem 
weg en verdwenen in het niets. 
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Ik zag de doden, groot en klein, 
voor de troon staan. Er werden 
boeken geopend. Toen werd er 
nog een geopend: het boek van 

het leven. 

Openbaring 20:11-15 
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De doden werden op grond van wat 
in de boeken stond geoordeeld naar 
hun daden. De zee stond de doden 

die ze in zich had af, en ook de dood 
en het dodenrijk stonden hun doden 

af. Er iedereen werd geoordeeld 
naar zijn daden. 

Openbaring 20:11-15 
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Toen werden de dood en het 
dodenrijk in de vuurpoel gegooid. 

Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 
Wie niet in het boek van het leven 
bleek te staan werd in de vuurpoel 

gegooid.

Openbaring 20:11-15 
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Daniël 7:9-11 HSV

Ik keek toe totdat er tronen werden 
geplaatst en de Oude van Dagen 
zich neerzette. Zijn gewaad was 

wit als de sneeuw en het haar van 
zijn hoofd als zuivere wol. 
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Daniël 7:9-11 HSV

Zijn troon waren vuurvlammen 
en de wielen ervan waren 

laaiend vuur. Een rivier van vuur 
stroomde en ging voor zijn 

aangezicht uit.
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Daniël 7:9-11HSV

Duizendmaal duizenden dienden 
Hem en tienduizendmaal 

tienduizenden stonden voor zijn 
aangezicht. Het gerechtshof 
hield zitting en de boeken 

werden geopend.

162



2 Timoteüs 2:19

Maar het fundament dat God 
gelegd heeft, ligt eeuwig vast en 
draagt het opschrift: “De Heer 
weet wie Hem toebehoren.”
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1 Korintiërs 13:12

Nu zien we nog maar een 
afspiegeling, een raadselachtig 

beeld, maar straks staan we oog in 
oog.
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1 Korintiërs 13:12

Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik volledig kennen, 

zoals Ik zelf gekend ben.

165



Johannes 5:24 

Wie luistert naar wat Ik zeg en Hem 
gelooft die Mij gezonden heeft

heeft eeuwig leven.
Over hem wordt geen oordeel 

uitgesproken,
hij is van de dood overgegaan 

naar het leven.  
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1 Korintiërs 15:20-25

Maar Christus is werkelijk uit de 
dood opgewekt, als de eerste van 

de gestorvenen. Want zoals de 
dood is gekomen door een mens, 

zo is ook de opstanding uit de 
dood er gekomen door een mens.
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1 Korintiërs 15:20-25

Zoals allen sterven in Adam, zo 
zullen allen ook tot leven komen in 

Christus.

168



1 Korintiërs 15:20-25

En dan komt het einde en draagt Hij 
het koningschap over aan God, de 
Vader, nadat Hij alle heerschappij 
en elke macht en kracht vernietigd 

heeft. Want Hij moet koning zijn 
totdat Hij “alle vijanden aan zijn 

voeten heeft gelegd.”
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1 Korintiërs 15:20-25

De laatste vijand die vernietigd 
wordt is de dood. 
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Deelnemersgids, blz. 120

Samenvatting 6
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Samenvatting 6
De vestiging van Jezus’ heerschappij 

op aarde brengt eeuwige 
gerechtigheid

Halleluja’s voor de rechtvaardigen

Definitief einde van de goddelozen
172
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