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Toekomst Israël 



Lezen: 

!  Openbaringen 7: 1-8; 14: 1-5 

Levend Geloof 



Samen lezen – Openbaring 7 

Levend Geloof 

!  1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken 
van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde 
tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of 
op de zee of tegen enige boom. 2  En ik zag een andere 
engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel 
van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 
vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de 
zee schade toe te brengen, 3  en zei: Breng geen schade 
toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, 
totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd 
verzegeld hebben. 4  En ik hoorde het aantal van hen 
die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend 
waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 



Samen lezen 

Levend Geloof 

!  5  Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, 
uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, 
uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, 6  
uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit 
de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit 
de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld, 7  
uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, 
uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit 
de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld, 
8  uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend 
verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend 
verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 
twaalfduizend verzegeld. 



Samen lezen – Openbaring 14 

Levend Geloof 

!  1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij 
Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op 
hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 

!  2  En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid 
van vele wateren en als het geluid van een zware 
donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers 
die op hun citers spelen.  

!  3  En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór 
de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat 
lied leren behalve de honderdvieren-veertigduizend, 
die van de aarde gekocht waren. 



Samen lezen 

Levend Geloof 

!  4  Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij 
zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar 
Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de 
mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 

!  5  En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij 
zijn smetteloos voor de troon van God. 



6:17  Want de grote dag van Zijn 
toorn is aangebroken en wie kan 
dan staande blijven? 
 

Zegel 
1 

Zegel 
2 

Zegel 
3 

Zegel 
4 

Zegel 
5 

Zegel 
6 

5:5  En een van 
de ouderlingen 
zei tegen mij: 
Huil niet. Zie, de 
Leeuw Die uit de 
stam van Juda 
is, de Wortel van 
David, heeft 
overwonnen om 
de boekrol te 
openen en zijn 
zeven zegels te 
verbreken. 
 

Levend Geloof 



Boekrol? 

Levend Geloof 

1.  Eigendomsrechten van Christus, Erfgenaam en 
Verlosser van de schepping 

2.  Oordelen die nodig zijn om de aarde te reinigen 
3.  Onthulling van Gods raadsbesluiten met 

betrekking tot de schepping: 
1.  Eindoordeel voor de wereld 
2.  Zegen voor de heiligen 
3.  Vernieuwing van de schepping 
4.  Verheerlijking van God en het Lam 



6:17  Want de grote dag van Zijn 
toorn is aangebroken en wie kan 
dan staande blijven? 
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de ouderlingen 
zei tegen mij: 
Huil niet. Zie, de 
Leeuw Die uit de 
stam van Juda 
is, de Wortel van 
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overwonnen om 
de boekrol te 
openen en zijn 
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verbreken. 
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Stilte voor de storm God beschermt 

Levend Geloof 

!  1 Hierna zag ik vier 
engelen staan op de vier 
hoeken van de aarde. Zij 
hielden de vier winden 
van de aarde tegen, 
opdat er geen wind zou 
waaien op de aarde, of 
op de zee of tegen enige 
boom. 

!  2 En ik zag een andere 
engel opkomen van 
waar de zon opgaat, 
met het zegel van de 
levende God – 
144.000 waren er 
verzegeld uit alle 
stammen van de 
Israëlieten. 

Tussen het 6e en 7e zegel in 



Uit Israël Het getal 

Levend Geloof 

!  Uit elke stam 12.000 
!  De 10 en de 2 stammen! 

!  12 x 12 x 1000 
!  12  Zij had een grote en hoge 

muur met twaalf poorten, en bij 
die poorten twaalf engelen. Ook 
waren er namen op geschreven, 
namelijk van de twaalf 
stammen van de Israëlieten. 

!  14  En de muur van de stad had 
twaalf fundamenten met 
daarop de twaalf namen van de 
twaalf apostelen van het Lam. 

!  1000 = grootste eenheid,  

144.000? 



Christus 
regeert! 
11:15 En de 
zevende engel blies 
op de bazuin, en er 
klonken luide 
stemmen in de 
hemel, die zeiden: 
De koninkrijken 
van de wereld zijn 
van onze Heere en 
van Zijn Christus 
geworden, en Hij 
zal Koning zijn in 
alle eeuwigheid. 

 

Zegel 7 

Bazuin 1 

 Bazuin 2 

Bazuin 3 

Bazuin 4 

Bazuin 5 

Bazuin 6 

Bazuin 7 

Levend Geloof 



 
Na de grote verdrukking! 

14:1 En ik zag, 
en zie, het Lam 
stond op de berg 
Sion, en bij Hem 
honderdvieren-
veertigduizend 
mensen met op 
hun voorhoofd 
de Naam van 
Zijn Vader 
geschreven. 

 

Levend Geloof 



Jezus en dien gekruisigd! Reiniging en heiliging 

Levend Geloof 

!  Zach. 12:10  Maar over het huis 
van David en over de inwoners 
van Jeruzalem zal Ik de Geest 
van de genade en van de 
gebeden uitstorten. Zij zullen 
Mij aanschouwen, Die zij 
doorstoken hebben. Zij zullen 
over Hem rouw bedrijven, als 
met de rouwklacht over een enig 
kind; en zij zullen over Hem 
bitter klagen, zoals men bitter 
klaagt over een eerstgeborene. 

!  Zach 13:1 Op die dag zal er 
een bron geopend worden 
voor het huis van David en 
voor de inwoners van 
Jeruzalem tegen de zonde en 
tegen de onreinheid. 

Christus regeert in Jeruzalem 



12 stammen herenigd Israël hoofd der volkeren 

Levend Geloof 

!  Ezech. 37: 21  En spreek tot 
hen: Zo zegt de Heere HEERE: 
Zie, Ik ga de Israëlieten nemen 
uit de heidenvolken waarheen 
zij gegaan zijn. Ik zal hen van 
rondom bijeenbrengen en hen 
naar hun land brengen. 

!  22  Ik zal hen tot één volk 
maken in het land, op de 
bergen van Israël. Zij zullen 
allen één Koning als koning 
hebben. Zij zullen niet langer 
als twee volken zijn, en niet 
langer nog in twee koninkrijken 
verdeeld zijn. 

!  Deut. 28:13  De HEERE 
zal u tot een hoofd 
maken en niet tot een 
staart, en u zult 
uitsluitend omhoog gaan 
en niet omlaag, als u 
gehoorzaam bent aan de 
geboden van de HEERE, 
uw God, waarvan ik u 
heden gebied dat u ze in 
acht neemt en houdt, 

Het vrederijk (1000 jaar) 



Opgaan naar Jeruzalem! 

Levend Geloof 

!  Zacharia 8:22  Dan zullen veel volken komen en machtige 
heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in 
Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE 
gunstig te stemmen. 23  Zo zegt de HEERE van de 
legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien 
mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, 
de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij 
vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij 
hebben gehoord dat God met u is. 


