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Pinksteren

Geboorte Jezus 11:19  12:5

4  6 7 zegels
de 144000 - de grote menigte -

7

8:1 11:18 7 bazuinen
12:6-18 Satan valt
13 beesten uit zee en aarde
de 144000 - 14
15  16 7 schalen
17:1  19:10 beest en hoer - bruiloft


19:11-21

20
21:1-8
21:9  22:5

De zeven zegels
“De ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal” (Op 3:10) is onderverdeeld in 7 fasen of zegels,
waarbij het zevende zegel zeven bazuinen en de zevende bazuin zeven schalen omvat.
De Inleidende Oordelen : 3,5 jaren (eerste helft van de 70ste jaarweek)
1ste zegel (6:1, 2):
2de zegel (6:3, 4):
3de zegel (6:5, 6):
4de zegel (6:7, 8):
5de zegel (6:9-11):
6de zegel (6:12-17):
Excursie 1 (7:1-17)
7de zegel (8:1, 2):
Excursie 2 (8:3-6)

wit paard
rood paard
zwart paard
vaal paard
zielen onder het altaar
aardbeving, zon, maan, sterren, hemel
7 bazuinen


De Grote Verdrukking begint : 3,5 jaren (tweede helft van de 70ste jaarweek)
1ste bazuin (8:7):
2de bazuin (8:8, 9):
3de bazuin (8:10, 11):
4de bazuin (8:12, 13):
5de bazuin (9:1-12) = 1e “wee”:
6de bazuin (9:13-21) = 2e “wee”:
Excursie 3 (10:1 - 11:13)
7de bazuin (11:14 -18) = 3e “wee”:
Excursie 4 (11:19 - 16:1)

* 7 Slotfasen
1.
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De verschijning van Christus (19:11-16)
De oordelen van Christus (19:17-21)
De draak gebonden (20:1-3)
De eerste opstanding (20:4-6)
Gog en Magog (20:7-10)
De grote witte troon (20:11-15)
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-8)
Excursie 7: het hemelse Jeruzalem (21:9 - 22:5)

de aarde
de zee
rivieren en bronnen
zon, maan en sterren
vallende ster, sprinkhanen
engelen aan de Eufraat
7 schalen


Climax van de Grote Verdrukking : Armageddon

1ste schaal (16:2):
over de aarde
2de schaal (16:3):
over de zee
3de schaal (16:4 -7):
over rivieren en bronnen
4de schaal (16:8, 9):
over de zon
5de schaal (16:10, 11):
over de troon v. h. beest
6de schaal (16:12):
over de Eufraat
Excursie 5 (16:13-16)
7de schaal (16:17-21):
in de lucht
Excursie 6 (17:1 - 19:10)
 De verschijning van Christus (begin van 7 Slotfasen)

