Het geopenbaarde Koninkriilc dc bruiloft des Laus

Opb.

19:

6 En ik hoorde als e6n st€Nn ener grote schare, en als een stem vel€r wat€reÍI, eir als een §tem
van sterke donde.rslagen, zaggia&: Halleluja, want de Here, de almachtige God, heefr als
Koning qc,hcer§t.
Z
ors btiiOe zi.in, en nreugde bedrijven, en Hem de heerflikheid gevm; want de bruiloft des Lams is
gekomen, en Zijn rmouw heeft zichzelve bereid8 En haar is geÀeveru dat zii bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn

l*r

de rechnraardignukingeir der

heiligen

9 En hij zeide tot mil: S"hrijf, afigàjnd, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft Ces f.ms.
En hij zeide tot mij: Deze zijn de wanrachtige woorden Gods.

*

Hii hpeft

als Konins eeheqrst: (Cr.: basileuoo). Strcliking: Zijn heerschappij bewezen e'n als Koning getriom-

feerd. Anderen vertalen met HU heeft Zijn koringschap aanvaardZ*ggetde:lVij danken U, Heere God almachtig Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gii Uw
Opb.
grore kracht hebt aangenomerq en als Koning hebt geheerst;
OgU. f I : 15: 7" hazuiff alle koninkrliken der wereld ziin geworden van de Heere en van Zijn Clristus; bli de antvang van de lfrX) jaren,

Il:17

r

D€ bruiloft des Lams (Opb- 19:7,9). Bnriloft (Gr.: gamos) = feesunaaltljd- Aanduiding van het geopenbratde

Koninkrijk (op aade): de

1000

jaen.

Lam: Opb. 5:6 (staande als geslactrt); Opb.l71.l4 (de Heere derhee,ren en de Koning dckoningen)-

*

Bruid: Zijn aansAande woulrí. Verwijzing naar de situatie onder het oude verbond (Jes. 54:6: huisrmouw der
jeggd): Israël was de wouw van de I#ERE (Jehovah). Nieune verbond (Jer. 3l:31-34); ler,.3l:22 (de wqrw zal
ae 111a1 omvaagen). Bruidegom: Christus (loh.3:29). Bruid (vroinu): wedergeboren lstaÉ,L Íer.2:32.
Rein (geÍcinigà dom geloof) en blink€rd (mct heerlijlÍreid) fijn liinwad. O.T.: o.a lKro. 15:27 (David + Lerrie'
ten: mantel van fijn linnen); Esth. E:t5 (Mordechai: verhoog& een oppertleed van fijn linnen en purper); pries'
terlijk en koninkliik kleed: IsraËl ds priesterliik koninkrijk (vgl- Ex. 19:6).

*

R€chwaaÍdignakingen (der heiligen): op grurd van geloof rechtvaardig gerckend (Gal. 2:16). Ook praktische
'
rcchtvafidiging door de werken des geloofs (lak-2:.2122). De rrrouw bestaat uit heiligen: een heilig volh dat
heeÍNu
bekleed
met
rechtvaardig iJen rechwaardig wandelt (Isra§l: Ps. 1 I 8:20; les. 26:2; @:21; Znf. 3:12,13).
tii*Seid. Dt26rr8,lg;vok dés eige,ndoms aat èoOs Woord onderhoudt hoog gezet tot een raam en heerlijk62:12)heid, een heilig volk (Ex. l9:ó; Dt. 7:6 + l4:2p,1 + 26:19;

l*.

*
:t

*

Geroepen ziin (gevolg van getoof): de rechtvaardigen uit de volkereÍl worden het Koninkr[ik binnengelaten.
Daartoe werd voordien het evangelie van het Koninkrijk gepredikt (Mt. 24:14).

Het avondmaal (Gr. deipnon; maaltijd (o.a. lvík. 6:2I); Mt. 22:l-14 (koning bereidde een maaltijdöruiloft voor
zijn zoon. Vs. 1l: in de dagen van de wederkomst van de Heer: iemand zonder bruiloftskleo4 komt in de buiten'
sti duisternis: hij was op dà phk waar het koninlaijk det hemeleÍt opgericht werd" Ongelovige: buiten het korinkrijk geplaaxt Bnriloftskteed moet witgemaakt zijn in het bloed van het Lam (Opb. 7:la).
Genodigden: gelovigen uit de volke,n, die het Kminlsrijk beë'rven:
Opb.7z9-16: Grote schare: uit alle volkeren afl<omstig; zij komen uit de grote

Opb. 15:24:

a)

b)
c)
d)
E

verdn*king

Glazen zee: Glas (douschijnend" lichtdoorlatend = rein) + z§,e (volk);v9l.de loperen zee {voor reï
nigWvan de priestersvoor lntn dienst aan de Godvan Israël)YttW (gelwiget beproe{d (t Pt. I :7), getouterd, guuiverd door het vuw (. Geest), oordeel (grote ver&zl*ing) is ochter deru§. Omschrijving voor de gelovigen uit de volkeren die gelouterd
gereinigd \Àrerden door de toorn van God t.t.v. grots verdrukking.
Zij diede overwinning hebben op het beest, zijn beetd en merkteken (geloof; lJh. 5:4,5).
GerangvanMrozÉ§: verwijzing nÍnr Ps. 90; Ex. 15:t-19; Dt.3l:22,30;32:44.
Geza*gdes Larrs x Eezaigbetreffende het Lam, dat overwon (Opb. 5:5,6).
Inhoud gezang: Lofrrijzing van de werken en wegen van de Heere. Ps,92:6 + lA4:24 +

lll:2 + 139:14.
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