Almelo

2017 - 2018

Is de eindtijd al zichtbaar?
24 september
29 oktober
26 november
21 januari
25 februari

25 maart

Komt Europa haar crisis te boven?
Wat staat Israël nog te wachten?
Wat gebeurt er in het Midden-Oosten?
Wat is het grote Babylon?
Wie is de antichrist?

De wederkomst van Christus

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 16 : 17 - 21
- het grote Babylon komt God in herinnering
Openbaring 17 : 1 - 7, 15 - 16
- het grote Babylon = een vrouw, hoer
- de vrouw wordt gedood
Openbaring 18 : 4 - 10
- het grote Babylon = een stad
- de stad wordt in één uur verwoest
Openbaring 19 : 6 - 10
- een vrouw, bruid
Openbaring 21 : 9
- die bruid = een stad

Wat is het grote Babylon?

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

Openbaring 17 : 1 – 19 : 10
hoer
bruid
onreine stad
heilige stad

daarna:
Openbaring 19 : 11
verschijning van
Christus

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 16 : 17 - 21
Het is gebeurd!

(voorbij)

Een aardbeving, zo groot!
Drie (groepen) steden
1) de grote stad

Rome

Openbaring 17 : 18
die het koningschap heeft over de koningen der aarde.

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 16 : 17 - 21
Het is gebeurd!

(voorbij)

Een aardbeving, zo groot!
Drie (groepen) steden
1) de grote stad

Rome

2) steden van de naties
3) het grote Babylon

Babel

Jesaja 13 : 19 - 22
Babel, … zal zijn als toen God ondersteboven keerde
Sodom en Gomorra.
het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 16 : 17 - 21
Het is gebeurd!

(voorbij)

Een aardbeving, zo groot!
Drie (groepen) steden
1) de grote stad

Rome

2) steden van de naties
3) het grote Babylon

Babel

Mekka

Jeruzalem

Istanbul

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 16 : 17 - 21
Het is gebeurd!

(voorbij)

Een aardbeving, zo groot!
Drie (groepen) steden
1) de grote stad

Rome politiek

2) steden van de naties
3) het grote Babylon

Eilanden en bergen weg
Grote hagel

Rome godsdienstig

Wat is het grote Babylon?
de grote hoer

bruid van het Lam

de grote stad

nieuwe Jeruzalem

Openbaring 18
de grote stad
Openbaring 17
het grote Babylon

Rome politiek
Romeinse stad
Rome godsdienstig
Roomse stad
valse bruid

Wat is het grote Babylon?
antichrist

Christus

de grote hoer
anti-kerk
de grote stad

bruid van het Lam
gemeente
nieuwe Jeruzalem

Openbaring 18
de grote stad
Openbaring 17
het grote Babylon

Rome politiek
Romeinse stad
Rome godsdienstig
Roomse stad
valse bruid

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 17 : 1 - 6

Openbaring 21 : 9 - 11

Kom, ik zal u tonen …
… oordeel over grote hoer
dronken van haar hoererij

Kom, ik zal u tonen …
… de bruid
de vrouw van het Lam

In geest naar woestijn

In geest naar grote berg

Ik zag een vrouw op een
scharlakenrood beest dat
vol namen van laster was

Hij toonde mij de heilige
stad, Jeruzalem, die uit de
hemel neerdaalde van God

Dronken van bloed van de
heiligen en getuigen

Namen van 12 stammen
Israël en van 12 apostelen

valse bruid

ware bruid

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 17 : 1 - 6
Kom, ik zal u tonen …
… oordeel over grote hoer
dronken van haar hoererij

In geest naar woestijn

Verborgenheid,
het grote Babylon,

Ik zag een vrouw op een
scharlakenrood beest dat
vol namen van laster was

moeder van hoeren
gruwelen der aarde

Dronken van bloed van de
heiligen en getuigen

Openbaring 17 : 6
ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 17 : 1 - 6

Openbaring 21 : 9 - 11

Kom, ik zal u tonen …
… oordeel over grote hoer
dronken van haar hoererij

Kom, ik zal u tonen …
… de bruid
de vrouw van het Lam

In geest naar woestijn

In geest naar grote berg

Ik zag een vrouw op een
scharlakenrood beest dat
vol namen van laster was

Hij toonde mij de heilige
stad, Jeruzalem, die uit de
hemel neerdaalde van God

Dronken van bloed van de
heiligen en getuigen

Namen van 12 stammen
Israël en van 12 apostelen

Verborgenheid van
vrouw op het beest

Verborgenheid van
Christus en de gemeente

Wat is het grote Babylon?
Openbaring 17
valse bruid

Openbaring 17 : 16
De tien horens (= 10 koningen) en het beest zullen haar
… met vuur verbranden.
Openbaring 17 : 17
Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit
te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap
aan het beest te geven, totdat de woorden van God
volbracht zijn.
Openbaring 17 : 18
De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde
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Openbaring
1
2-3

4-6

7 - 19

20 - 21

Heer
Jezus

opname

v
v

Heilige
Geest

v
v

v

R.R.

Europa
gemeente Israël
volken & Israël volken

verschijning

satan

v

v

1

3½

1000

Openbaring 17 : 8
Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de
afgrond opstijgen en ten verderve gaan
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Openbaring 17 : 16
de 10 koningen en beest verbranden de hoer
Daniël 9 : 27
Hij zal slachtoffer en spijsoffer doen ophouden
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Openbaring 18 : 4

v
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Ga uit van haar, mijn volk

2 Timotheüs 2 : 19
Laat ieder die de Naam van de Heer noemt, zich
onttrekken aan de ongerechtigheid.
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Openbaring 18 : 7
Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben
geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.
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Openbaring 18 : 10
Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in
één uur is uw oordeel gekomen.
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Openbaring 18 : 24
En het bloed van profeten en heiligen en van allen die
geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.
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Openbaring 16 : 16
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws
Armageddon wordt genoemd.
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Halleluja !

Openbaring 19 : 5
Prijst onze God, al Zijn slaven, en u die Hem vreest,
kleinen en groten!
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Wat is het grote Babylon?
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Vragen, opmerkingen? Mail naar:

wim@zoeklicht.nl

