De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten: 1-7
Tekst
nummer
1

Openbaring Onderwerp
onderdeel
1: 1-3
Titel; Johannes’ verslag van
het woord van God en de
Messias

Plaats in spiraal

Overgangsstraal-cyclus 1

2

3

4

1: 4-8

Johannes boodschapt aan
de engelen van de 7
gemeenten van (Kein-)Azië
over de Messias, die ons
onbaatzuchtig liefheeft

1: 9-20

Johannes hoort een stem
en draait zich om en ziet 7
gouden kandelaren; en in
het midden daarvan EEN,
gelijk de Mensenzoon

2:1-7

1ste brief

2:8-11

2de

2: 12-17

3de

2:18-29

4de

Overgangsstraal-cyclus 1

Overgangsstraal-cyclus 1

aan de engel van
de gemeente Efeze: Ik heb
tegen je dat je hebt
verlaten je eerste liefde!
Straal1-cyclus 1

5

6

7

brief aan Smyrna; Vrees
niet wat je zult lijden; de
duivel zal sommigen van
jullie in de gevangenis
werpen ter beproeving
brief aan Pergamon; Ik
weet waar je woont, daar
waar de troon van satan is;
en je houdt vast aan mijn
naam
brief aan Thyatira; IK
BEN, hij die de nieren en
harten beproeft; en die je
zal geven in overeenstemming met je werken

Straal 2-cyclus 1

Straal3-cyclus 1

Straal4-cyclus 1

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten: 8-14
Tekst
nummer
8

9

10

11

12

13

14

Openbaring
onderdeel
3:1-6

Onderwerp

Plaats in spiraal

5de brief aan Sardis;
Onthoudt hoe je het hebt
ontvangen, bewaar het;
enkelen zullen met mij
wandelen in witte gewaden

Straal 5-cyclus 1

de

3:7-13

6 brief aan Philadelphia; Ik
heb een deur voor je geopend
die niemand kan sluiten; je
hebt mijn word bewaard en
mij niet verloochend

3:14-23

7de

4:1-11

5:1-14

6:1-2

6:3-4

brief aan Laodicea;
omdat je lauw bent, zal ik je
uit mijn mond spuwen;
koop van mij goud dat is
beproefd in het vuur
Een troon was gezet in de
hemel en rondom de troon
tronen waarop 24 oudsten
gezeten waren; en rondom
de troon 4 levende wezens
In Gods rechterhand een
boek met 7 zegels; Het Lam
nam het boek en opende
het

Straal 6-cyclus 1

Straal 7-cyclus 1

Overgangsstraal-cyclus 2

Overgangsstraal-cyclus 2

1ste

zegel geopend; En ik
zag een wit paard, en die
daarop zat had een boog;
en hij ging uit om te
overwinnen
2de zegel geopend; En er
kwam een paard, vurig
rood, en aan de ruiter was
gegeven macht om de
vrede op aarde te nemen
met een zwaard

Straal 1-cyclus 2

Straal 2-cyclus 2

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten:15-21
Tekst
nummer
15

16

Openbaring
onderdeel
6:5-6

6:7-8

Onderwerp
3de zegel geopend; Ik zag
een zwart paard, en de
ruiter had een weegschaal
in zijn hand; een stem zei: 1
maat gerst voor 1 penning
4de zegel geopend; Ik zag

Plaats in spiraal

Ray 3-cycle 2

een vaal paard, en de naam
van zijn ruiter was Dood en
Hades volgde hen na.

Ray 4-cycle 2
17

6:9-11

18

6:12-17

19

7:1-8

5de

zegel geopend; onder
het altaar de zielen van hen
die geofferd waren; en
witte kleden werden aan
ieder van hen gegeven.
Ray 5-cycle 2
de
6 zegel geopend; er was
een grote aardbeving, en de
zon werd zwart en de maan
rood; iedereen verborg zich
God’s wraak
Ray 6-cycle 2
4 engelen houden de 4
winden om noch de aarde
noch de bomen te
beschadigen, tot de 144,000
dienaren Gods zijn verzegeld
aan hun voorhoofden

20

21

7:9-17

Een grote menigte van alle
volken stond voor de troon,
en voor het Lam, gekleed in
witte gewaden en met
palmtakken

8:1-6

7de

Ray 7-cycle 2

Overgangsstraal-cyclus 3

zegel geopend; stilte in
hemel gedurende ½ uur; 7
engelen voor God bereiden
zich om te gaan bazuinen
Overgangsstraal-cyclus 3

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten:22-28
Tekst
nummer
22

Openbaring
onderdeel
8:7

23

8:8-9

24

8:10-11

25

8:12

26

8:13

27

9:1-12

28

9:13-21

Onderwerp

Plaats in spiraal

1ste bazuin geblazen; hagel
en vuur gemengd met bloed
op aarde geworpen; derde
deel aarde en bomen
verbrandt
Straal 1-cyclus 3
de
2 bazuin geblazen; vuur,
zo groot als brandende
berg, in zee geworpen; 1/3
zee wordt bloed; 1/3 van
schepselen vergaan
Straal2-cyclus 3
de
3 bazuin geblazen; ster
brandend als fakkel,
genaamd Alsem, valt op
rivierenmensen sterven van
bitter geworden water
Straal3-cyclus 3
de
4 bazuin geblazen; derde
deel zon, maan en sterren
geslagen; dag voor derde
deel verduisterd, nacht
evenzo
Straal4-cyclus 3
Arend in midden hemel
roept: Wee, wee, wee, tot
de aarde bewoners;
vanwege de drie bazuinen
die nog gaan klinken
Straal4-cyclus 3
5de bazuin geblazen; ster valt
en opent put naar afgrond;
rook stijgt op en hieruit
komen sprinkhanen voort die
mensen steken; mens zoekt
de dood maar vindt die niet;
engel afgrond is Apollyon

6de bazuin geblazen; legers
paarden met leeuwenkoppen; uit hun monden
vuur en zwavel; 1/3 deel
mensen gedood; rest heeft
geen berouw

Straal 5-cyclus 3

Straal 6-cyclus 3

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten: 29-35
Tekst
nummer
29

Openbaring
onderdeel
10:1-11
Sleutel voor
onze tijd

30

11:1-14

Onderwerp
De engel, staand op de zee
en het land, zwoor: Tijd zal
er niet meer zijn; Johannes
eet het boekje, het smaakt
zoet als honing, bitter in
buik
Opmeten tempel; twee
getuigen Gods; beest

Plaats in spiraal

Straal 6-cyclus 3

opkomend uit afgrond doodt
hen; zij stijgen op tot God

31

32

11:15

11:16-19
Centrum

na 3 1/2 dagen; aardbeving
7de bazuin geblazen; koninkrijken van de wereld
worden van onze Heer en
de Messias bovenal; hij
heerst als koning van eonen
tot eonen
De tijd voor het oordeel is
gekomen; de hemelse
tempel geopend en gezien
is de ark van zijn verbond

Straal 6-cyclus 3

Straal 7-cyclus 3

Overgangsstraal-cyclus 4

33

12:1-6

34

12:7-17

35

12:18 13:18

Zwangere vrouw, bekleed
met de zon; maan onder
haar voeten; kroon met 12
sterrenbeelden; rode draak
met 7 hoofden; jongetje
Straal 1-cyclus 4
weggerukt tot Gods troon
Michael strijdt in hemel
tegen draak; draak op aarde
geworpen, de vrouw
achtervolgend; aarde helpt
Straal 2-cyclus 4
vrouw; draak woedend
Draak zet voet op zand van
de zee; beest opkomend uit
de zee, allen niet
geschreven in levensboek
aanbidden het; beest
Straal 3-cyclus 4
opkomend uit aarde; 666

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten:36-42
Tekst
nummer
36

37

38

39

40

Openbaring
onderdeel
14:1-5

14:6-13

14:14-20

15:1-4

15:5-8

41

16:1-2

42

16:3

Onderwerp
Lam op de berg Sion; met
hem 144,000 met zijn naam
op hun voorhoofd; zij
zingen nieuw lied voor de
troon;
Aankondigingen door 3
engelen: het oordeel komt;
Babylon is gevallen; wie het
beest verafgoodt zal de wijn
van Gods wraak drinken
Mensenzoon met in zijn
hand scherpe sikkel; de
aarde geoogst; andere
engel met sikkel kwam en
vergaarde de druiven voor
wijnpers; bloed stroomde
De overwinnaars van het
beest en zijn beeld en het
getal van zijn naam staan
op de glazen zee met de
harpen van God
De tempel van de tabernakel
geopend; 7 engelen kwamen
naar voren, kregen gouden
schalen met Gods wilskracht
(toorn)

Plaats in spiraal

Straal 4-cyclus 4

Straal 5-cyclus 4

Straal 6-cyclus 4

Straal 7-cyclus 4

Overgangsstraal-cyclus 5

1ste schaal uitgegoten op
aarde; er verschenen bij de
mensen met het teken van
het beest zweren, pijnlijk en
Straal 1-cyclus 5
kwaadaardig
2de schaal uitgegoten op de
zee; deze werd als het
bloed van een dode; ieder
levend wezen in zee stierf
Straal 2-cyclus 5

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten:43-49
Tekst
nummer
43

44

45

46

47

48

49

Openbaring
onderdeel
16:4-7

16:8-9

16:10-11

16:12-16

16:17

16:18-21

17:1-18

Onderwerp
3de schaal uitgegoten op
rivieren en fonteinen; en
hun wateren werden als
bloed
4de schaal uitgegoten op de
zon en de zon verzengde de
mensen met zijn hitte; zij
bespotten Gods naam en
bekeerden zich niet

Plaats in spiraal

Straal 3-cyclus 5

Straal 4-cyclus 5

de

5 schaal uitgegoten over de
troon van het beest; zijn rijk
bedekt met duisternis; zij
lasterden God en keerden zich
niet af van hun werken
6de schaal uitgegoten op
Eufraat; water droogt op; 3
kikvorsachtige geesten komen
uit draak, beest en valse
profeet; verzamelen koningen
voor strijd van Armageddon

7de schaal uitgegoten in de
lucht; stem uit de tempel
afkomstig van de troon;
zegt: Het is volbracht

Straal 5-cyclus 5

Straal 6-cyclus 5

Straal 7-cyclus 5

Mega aardbeving; grote stad
verdeeld in 3 stukken, en
steden van de heidenen
vallen; grote hagelstenen een
talent zwaar vallen op de
mensen; zij lasteren God
Oordeel over de hoer van
Babylon die troont op vele
wateren en zit op rood beest
en heerst over de koningen
van de aarde; zij zullen tegen
het Lam vechten en Lam zal
hen overwinnen

Overgangsstraal-cyclus 6

Straal 1-cyclus 6

Beeld

De Apocalypse en de opbouw in 56 tekstfragmenten:50-56
Tekst
nummer
50

51

52

53

54

55

56

Openbaring
onderdeel
18:1-24

19:1-10

19:11-21

20:1-10

20:11-15

21:122:5

22:6-21

Onderwerp
Gevallen is Babylon; zij
spreekt: Ik zit als een koningin
en zal geen smart zien; maar
in 1 uur kwam het oordeel
over haar; koningen bewenen
haar
Onze God, de Almachtige
heerser, heeft zijn
koningschap op zich genomen;
de bruiloft van het Lam is
gekomen, zijn bruid heeft zich
gereed gemaakt

Hemel geopend, op wit
paard hij die is: Koning van
koningen; verzamel je tot
het grote avondmaal van
God; beest en valse profeet
in vuurzee
Draak (Diabolos-Satanas)
gebonden voor 1000 jaar;
martelaren leven met
Christus; na 1000 jaren strijdt
draak; in vuurzee geworpen
De doden staan voor de troon;
allen geoordeeld naar hun
werken; Wie niet is
geschreven in Levensboek
wordt in vuurzee geworpen;
dit is tweede dood.
Nieuwe hemel en aarde;
hemels Jeruzalem afdalend
van God; haar lengte, breedte
en hoogte zijn gelijk;
mens=engel; rivier van puur
levenswater stroomt uit troon

Ik kom haastig; bewaar de
woorden van deze profetie;
verzegelt de woorden van
dit boek niet, want de tijd is
nabij

Plaats in spiraal

Straal 2-cyclus 6

Straal 3-cyclus 6

Straal 4-cyclus 6

Straal 5-cyclus 6

Straal 6-cyclus 6

Straal 7-cyclus 6

Cyclus 7

Beeld

