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De tijdsperiode van Openbaring 4 en 5 
M.V. 4-5-2019. Update 17-4-2020 (links) 

Alle Schriftplaatsen komen uit de Herziene Statenvertaling 
 

 
In de eerste drie hoofdstukken van Openbaring hebben we een profetisch verslag van de kerkbede-
ling. Deze periode zal ongeveer 2000 jaar duren. Hierover heb ik al enkele artikelen gebracht:  

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Twee-dagen-in-Samaria.pdf (Arno Gaebelein) 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2000jaar.pdf (M.V.) 

Die kerkbedeling was een "geheimenis" (Romeinen 11:25; Efeziërs 3:3-6; Kolossenzen 1:24-27) in 
het Oude Testament tot de aan Paulus gegeven openbaringen over de Kerk. 
Na de kerkbedeling volgt de imminente Opname, in de lucht, voor alle gestorven en levende gelo-
vigen. We kunnen het tijdstip daarvan niet berekenen. Maar ergens vanaf Christus' tijd tot de Op-
name van de Kerk zal waarschijnlijk ± 2000 jaar geteld worden. Alleen de Vader kent het precieze 
tijdstip van Christus' komst (Handelingen 1:7). 
Wij hebben hier dus een tijdsperiode die voorzien is voor de Kerk. Daarna komt plots de Opname, 
en vanaf dan zien we alle heiligen in de hemel, in Openbaring 4 en 5, voorgesteld als de 24 ouder-
lingen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 zien we de voorbereidende gebeurtenissen vóór de oordelen 
die pas in hoofdstuk 6 zullen beginnen: de zeven zegels van de oordelen-rol die het Lam zou gaan 
openen. Vanaf hoofdstuk 6 zien we de oordelen effectief over de aarde komen, met als eerste ge-
beurtenis de komst van de 4 ruiters die de aardse oordelen inleiden. 
Vroeger stond ik er niet bij stil dat Openbaring 4 & 5 ook een tijdsperiode moet inhouden, net zoals 
de vele oordelen op aarde vervolgens en ordelijk worden besproken in de vordering van de tijd, 
welke tijdsperiode in zijn geheel 7 jaren zal duren, tot in Openbaring 19 (Armageddon). 
Dit maakt ons duidelijk waarom we niets moeten zien gebeuren eer de Heer Jezus ons komt opha-
len. Zijn komst is inderdaad imminent, plots, en dan, pas na enig verloop van een periode die staat 
voor Openbaring 4 &5, komen de oordelen over de aarde. 
En dan  zien we in Openbaring 11 een gebouwde Tempel. Die moet eigenlijk al vroeg herbouwd 
zijn geweest, en ook moet het verscheidene jaren duren eer zo'n bouwwerk gereed is, en moet dit 
ook politiek mogelijk gemaakt worden. En dit zou moeten gebeuren te midden van de oordelen van 
die 7 jaar? Lijkt me onmogelijk! De tempel lijkt mij te moeten gebouwd worden in een periode vóór 
de oordelen, namelijk de periode van Openbaring 4 en 5. Dit klinkt me logisch. 
En de Antichrist? Moet die niet al bestaan voordat hij instemming geeft voor het herbouwen van de 
tempel? Juist daardoor zullen de Joden hem aanvankelijk op handen dragen. Jezus heeft immers 
gezegd: "Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt 
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in zijn eigen naam, die zult u aannemen" (Johannes 5:43). Dit moet volgens mij vóór de verdruk-
kingstijd gebeuren en niet wanneer die al bezig is met de verschrikkelijke oordelen vanaf Openba-
ring zes. 
De verdrukkingstijd, en in het bijzonder de eerste helft van 3½ jaar, geeft een te kort tijdsbestek om 
al die dingen vervuld te krijgen, tenzij er mirakels gebeuren. 
Maar als er een tijdsperiode is met betrekking tot Openbaring 4 en 5, dan zou daarin de antichrist 
kunnen verschijnen en de tempel kan dan herbouwd worden, in vrede, en dat kan dan ook gepaste 
tijd zijn waarin de mensen "vrede en veiligheid" zullen roepen (1 Thessalonicenzen 5:3) ─ hoe zou-
den zij "vrede en veiligheid kunnen roepen als de verdrukking reeds is aangevangen met het verbre-
ken van de eerste zes zegels?! ─ maar "dan zal een onverwacht verderf hun overkomen" zegt dat-
zelfde vers, en dat moet dan de aanvang zijn van de oordelen, die vanaf Openbaring 6 beginnen! 
Denk eraan dat de eerste oordelen niet toelaten dat de tempel gebouwd wordt of dat er "vrede en 
veiligheid" geroepen wordt. Lees Openbaring 6 en dan zie je hoe verschrikkelijk die tijd zal zijn! 
Het kan mijns inziens niet anders dan dat er een tijdsperiode is ná de Opname en vóór het losbreken 
van de verdrukkingstijd. 

Argument van Openbaring 5:8 
"En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het 
Lam neer, hebbende elk citers en gouden schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der 
heiligen". 
Dit zijn niet de gebedsoffers van hen die al in de hemel zijn; zij danken en aanbidden wel maar ver-
der zijn hun gebeden al verhoord; het gaat hier om de gebeden van de heiligen die nog op aarde 
zijn.  
Er is nog geen enkele zegel verbroken en toch stijgen er gebeden op van de aarde naar de hemel! 
Er moeten daarom al heiligen op aarde zijn tussen de Opname en Openbaring 6. Komen sommige 
achtergelatenen van de Opname hier tot geloof? 

Reddingen vlak na de Opname 
Sommigen beweren dat 2 Thessalonicenzen 2:10-12 de waarheid leert dat geen mens die eerder het 
Evangelie hoorde, in de kerkbedeling, en afwees, kan gered worden na de Opname. Maar wanneer 
we deze tekst goed onderzoeken lijkt deze iets anders te leren.1 2 Thessalonicenzen gaat niet over 
mensen die het Evangelie afgewezen hebben vóór de Opname, maar over mensen die het Evangelie 
zullen afwijzen ná de Opname in de “dag van Christus” (vers 2) die dezelfde is als de “dag des He-
ren”, Christus’ wederkomst ten oordeel welke periode in Openbaring vanaf hoofdstuk 6 beschreven 
wordt met het verbreken van de zegels. Vlak na de Opname zullen er allerhande gelovigen komen 
en niet enkel uit hen die het Evangelie nooit gehoord hebben vóór de Opname. 

 
 

 

Bestudeer de hele Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gered-na-opname.pdf 
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