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nog eens: de 144.000
hoofstuk 14



korte terugblik op het voorgaande...

❑ in Openb. 4 t/m 11 de OPENBARING van Jezus 
Christus:
▪ vanuit koninklijk perspectief - de troon (4+5)
▪ zeven zegels - bevrijding van bezet Israël
▪ zeven bazuinen - bevrijding van bezette wereld



korte terugblik op het voorgaande...

❑ vanaf Openb. 11 t/m 20 de OPENBARING van 
Jezus Christus
▪ vanuit godsdienstig perspectief - de tempel
▪ hfst. 11 - de twee getuigen (1260 dagen)
▪ hfst. 12 - de vrouw in de woestijn

(1260 dagen)
▪ hfst. 13 - het Beest uit de zee & het land

(42 maanden)



in hoofdstuk 14 + 15

❑ qua tijd aangeland bij het zevende zegel 
(hfst.7/8):
▪ opnieuw de 144.000 uit Openb.7;
▪ Christus heeft zijn troon gevestigd in Sion
▪ de rampen over de wereld volgen nog 

(hfst.16-18) en worden aangekondigd.



1 En ik nam waar en let op: 
het Lammetje stond op de berg Sion
en met hem honderd vierenveertig duizendtallen 
die zijn naam en de naam van zijn Vader 
bij hun ogen geschreven hebben staan.

Openbaring 14

de berg die God zich verkoren heeft om 
van daaruit zijn Koninkrijk te vestigen >



Psalm 78

68 Maar Hij verkoos de stam van Juda, 
de berg Sion, die Hij liefheeft;
69 Hij bouwde zijn heiligdom 

als de hoogste bergen, 
als de aarde, 

die Hij voor de aeon grondvestte.
70 Hij verkoos David, zijn knecht...



Psalm 132

13 Want JAHWEH heeft Sion verkoren, 
Hij heeft het Zich ter woning begeerd:
14 Dit is mijn rustplaats voor immer, 

hier zal Ik wonen, 
want haar heb Ik begeerd.



1 En ik nam waar en let op: 
het Lammetje stond op de berg Sion
en met hem honderd vierenveertig duizendtallen
die zijn naam en de naam van zijn Vader 
bij hun ogen geschreven hebben staan.

Openbaring 14

een selectie uit de twaalf stammen die 
verzegeld worden om beveiligd te zijn voor de 
rampen die over de volken zullen komen; 7:3



1 En ik nam waar en let op: 
het Lammetje stond op de berg Sion 
en met hem honderd vierenveertig duizendtallen
die zijn naam en de naam van zijn Vader 
bij hun ogen geschreven hebben staan.

Openbaring 14

in contrast met hen die de naam van 
het Beest bij hun ogen dragen; 13:16

niet perse een zichtbaar teken



2 En ik hoorde een geluid vanuit de hemel 
als het geluid van vele wateren
en als het geluid van een grote donderslag 
en het geluid dat ik hoorde 
was als harpspelende zangers op hun harpen.

Openbaring 14

> oorverdovend



2 En ik hoorde een geluid vanuit de hemel 
als het geluid van vele wateren
en als het geluid van een grote donderslag 
en het geluid dat ik hoorde 
was als harpspelende zangers op hun harpen.

Openbaring 14

hoe donderend het geluid in eerste instantie 
ook lijkt, het blijkt tóch liefelijk te zijn:

dit typeert de boodschap van de 144.000!



3 En zij zongen een nieuw lied 
in het zicht van de troon
en in het zicht van de vier levende wezens 
en van de oudsten...

Openbaring 14

de connectie met Openb.4 en 5:
▪ de vier levende wezens: 

representeren de hele schepping
▪ de 24 oudsten representeren Israël: 

koninklijk & priesterlijk



3 ... en niemand kon het lied leren dan alleen 
de honderd vierenveertig duizendtallen 
die vrijgekocht zijn van de aarde.

Openbaring 14

zij zijn de unieke vertolkers van het 
(donderend maar ook) lieflijke lied dat 
zij onder de natiën zullen verkondigen:

het Evangelie van het Koninkrijk 



3 ... en niemand kon het lied leren dan alleen 
de honderd vierenveertig duizendtallen 
die vrijgekocht zijn van de aarde.

Openbaring 14

in 7:3 verzegeld (=beveiligd voor de rampen)
hier: 
vrijgekocht van wat de aarde zal treffen



4 Dezen zijn het 
die niet werden bezoedeld met vrouwen 
want zij zijn maagdelijk...

Openbaring 14

ze hebben nog geen omgang gehad met 
vrouwen, negatief (hoererij= bezoedeld) 
noch positief (huwelijksgemeenschap)
▪ het zijn vermoedelijk (vooral) jonge mannen



4 ... Dezen zijn het die het Lammetje volgen 
waar het ook heengaat...

Openbaring 14

ze zien af van het huwelijk om voluit te 
gaan voor "het Evangelie van het Koninkrijk"



4 ... Dezen werden gekocht van de mensen 
als eerste vrucht van de oogst
voor God en het Lammetje.

Openbaring 14

Israël is het eerste volk in de 
openbaring van het Koninkrijk en zij 
zijn uit Israël weer de eerstelingen



5 En in hun mond werd geen leugen gevonden, 
zij zijn smetteloos.

Openbaring 14

wat hen ook kwalificeert voor de 
verkondiging van het Koninkrijk



6 En ik nam een andere boodschapper waar, 
vliegend in het midden van de hemel...

Openbaring 14

dus met uitzicht over heel de aarde:
▪ symboliserend de boodschap die via de 

144.000 over heel de aarde zal gaan 



6 ... en hij had een eeuw-ig Evangelie
te evangeliseren 
aan degenen die op de aarde gezeten zijn 
en aan elke natie en stam en taal en volk.

Openbaring 14

aeonisch evangelie
= het goede bericht m.b.t. 
de komende eeuw/ aeon



6 ... en hij had een eeuw-ig Evangelie 
te evangeliseren
aan degenen die op de aarde gezeten zijn 
en aan elke natie en stam en taal en volk.

Openbaring 14

Gr. EPI = op, over
▪ er wordt niet gecommuniceerd met

of tot hen maar het komt over hen:
▪ het is eenzijdig: take it or leave it



7 En hij zei met luide stem: 
vreest God en geeft Hem heerlijkheid, 
want het uur van zijn oordeel is gekomen 
en aanbid Hem die de hemel maakte 
en de aarde en de zee en waterbronnen.

Openbaring 14

het goede bericht is minimaal en basaal:
▪ GOD als de Schepper is te vrezen 

(valt niet mee te spotten)



7 En hij zei met luide stem: 
vreest God en geeft Hem heerlijkheid, 
want het uur van zijn oordeel is gekomen 
en aanbid Hem die de hemel maakte 
en de aarde en de zee en waterbronnen.

Openbaring 14

het Koninkrijk heeft al een 
begin gemaakt op aarde 



7 En hij zei met luide stem: 
vreest God en geeft Hem heerlijkheid, 
want het uur van zijn oordeel is gekomen
en aanbid Hem die de hemel maakte 
en de aarde en de zee en waterbronnen.

Openbaring 14

wat in "het uur" dat komt zal 
worden aangetast...

de Schepper zelf gaat zijn 
eigendom opeisen


