Noordhorn

februari 2017
Gods12
toekomstplannen
2017 – 2018
19 september
10 oktober
31 oktober
21 november
12 december
9 januari
30 januari
20 februari
13 maart
3 april
24 april

Het boek Openbaring
Christus, de opgestane Majesteit
Een rapport voor zeven gemeenten
Mensen in de hemel!
Zeven zegels
Zeven bazuinen
Drie tekenen in de hemel
Een blik in de grote verdrukking
De valse en de echte bruid
De verschijning van Christus
Het nieuwe Jeruzalem
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Vragen, opmerkingen? Mail naar:

wim@zoeklicht.nl

Zeven bazuinen

7 zegels
1) wit paard
2) rood paard
3) zwart paard
4) vaal paard
5) zielen onder altaar
6) grote verwarring
tussenzin Openbaring 7
7) 7 engelen
tussenzin

Openbaring 6 : 17
want de grote dag van hun toorn is gekomen en
wie kan bestaan?

Zeven bazuinen

7 zegels
1) wit paard
2) rood paard

7 bazuinen
1) aarde
2) zee

7 schalen
1) aarde
2) zee

3) zwart paard
4) vaal paard
5) zielen onder altaar
6) grote chaos
tussenzin
7) 7 engelen

3) wateren
4) sterren
5) 1e "wee"
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"

3) wateren
4) zon
5) troon
6) Eufraat
tussenzin
7) lucht

tussenzin

tussenzin

tussenzin

Heer
Jezus

opname

verschijning

v
v

Heilige
Geest

v
v

v

v
v

gemeente Israël
volken & Israël volken
3½

1000

koninkrijk van God
grote
verdrukking
7e zegel
Openbaring
1
2-3

4-6

7 - 19

20 - 21

Zeven bazuinen

7 zegels
1) wit paard
2) rood paard
3) zwart paard
4) vaal paard
5) zielen onder altaar
6) grote verwarring
tussenzin Openbaring 7
7) 7 engelen
tussenzin Openbaring 8 : 1 - 5 stilte van een half uur

Mattheüs 26 : 40

Je was dus niet in staat om één uur met Mij te waken?

Zeven bazuinen
ark

reukofferaltaar

brandofferaltaar

de andere engel = de engel des Heren = de Heer Jezus
1) naar binnen veel reukwerk aan gebeden alle heiligen
straks:

Hij én wij offeren gebeden als reukwerk

Openbaring 5 : 8
Zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerk.
Dit zijn de gebeden van de heiligen.

Zeven bazuinen
ark

reukofferaltaar

brandofferaltaar

de andere engel = de engel des Heren = de Heer Jezus
1) naar binnen veel reukwerk aan gebeden alle heiligen
straks:

Hij én wij offeren gebeden als reukwerk

Psalm 22 : 23
Ik zal Uw Naam aan mijn broeders vertellen,
in het midden van de gemeente zal ik U loven.

Zeven bazuinen
ark

reukofferaltaar

brandofferaltaar

de andere engel = de engel des Heren = de Heer Jezus
1) naar binnen veel reukwerk aan gebeden alle heiligen
straks:
nu:

Hij én wij offeren gebeden als reukwerk
Hij én wij brengen lof aan God

2) naar buiten vuur van altaar op de aarde

Zeven bazuinen

7 zegels
1) wit paard
2) rood paard

7 bazuinen
1) aarde
2) zee

3) zwart paard
4) vaal paard
5) zielen onder altaar
6) grote chaos
tussenzin
7) 7 engelen

3) wateren
4) sterren
5) 1e "wee"
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"

tussenzin

tussenzin

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
welvaart
2) zee
handel
3) wateren bitterheid
4) sterren leiders vallen

1/3 deel (Europa ?)

5) 1e "wee" occulte machten over ongelovig deel Israël
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"
tussenzin
Openbaring 9 : 4
Geen schade … maar alleen aan de mensen die het zegel
van God niet op hun voorhoofd hadden.

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
welvaart
2) zee
handel
3) wateren bitterheid
4) sterren leiders vallen

1/3 deel (Europa ?)

5) 1e "wee" occulte machten over ongelovig deel Israël
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"
tussenzin
Openbaring 9 : 13
En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de
vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond,
één stem …: Maak de vier engelen los … bij de Eufraat.

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
welvaart
2) zee
handel
3) wateren bitterheid
4) sterren leiders vallen

1/3 deel (Europa ?)

5) 1e "wee" occulte machten over ongelovig deel Israël
6) 2e "wee" Oosterse machten: 3 plagen 1/3 deel
tussenzin Openbaring 10 : 1 – 11 : 14
7) 3e "wee"
tussenzin
Openbaring 9 : 20
De overige mensen, die niet door deze plagen werden
gedood, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun
handen (afgoden, moorden, toverijen, hoererij, diefstal).

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
2) zee
3) wateren
4) sterren
5) 1e "wee"
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"

Openbaring 10 : 1 – 11 : 14
de andere engel = de Heer Jezus
Jeruzalem, de heilige stad
1) geopend boekje
profetieën van Oude Testament

tussenzin
Openbaring 10 : 7
in de dagen van de stem van de zevende engel … zal ook
de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals Hij
aan Zijn slaven, de profeten, verkondigd heeft.

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
2) zee
3) wateren
4) sterren
5) 1e "wee"
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"

Openbaring 10 : 1 – 11 : 14
de andere engel = de Heer Jezus
Jeruzalem, de heilige stad
1) geopend boekje
profetieën van Oude Testament

tussenzin
Openbaring 10 : 10
En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het
op, en het was in mijn mond zoet als honing, en toen ik
het gegeten had, werd mijn buik bitter.

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
2) zee
3) wateren
4) sterren
5) 1e "wee"
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"

Openbaring 10 : 1 – 11 : 14
de andere engel = de Heer Jezus
Jeruzalem, de heilige stad
1) geopend boekje
profetieën van Oude Testament
2) 2 getuigen
meten van de tempel(dienst)

tussenzin
Openbaring 11 : 1
Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die
daarin aanbidden.

Zeven bazuinen

7 bazuinen
1) aarde
2) zee
3) wateren
4) sterren
5) 1e "wee"
6) 2e "wee"
tussenzin
7) 3e "wee"

Openbaring 10 : 1 – 11 : 14
de andere engel = de Heer Jezus
Jeruzalem, de heilige stad
1) geopend boekje
profetieën van Oude Testament
2) 2 getuigen
meten van de tempel(dienst)
1260 dagen profetendienst

tussenzin
Openbaring 11 : 8
En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die
geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook
hun Heer gekruisigd is.

Heer
Jezus

opname

verschijning

v
v

Heilige
Geest

v
v

v

v
v

gemeente Israël
volken & Israël volken
3½

1000

koninkrijk van God

1260
dagen
Openbaring
1
2-3

4-6

7 - 19

20 - 21

debijbelopen.nl

debijbelopen.nl

