
Daniël en Openbaring

Daniël: 
Het beeld in de droom van Nebukadnessar (2) 
De dieren (7 en 8) 
Letterlijk of symbolisch? 

Tijden of weken in 7:25; 8:14; 9:24-27; 12:7,11,12 
Letterlijk of symbolisch? 

Openbaring: 
STELLING: In Openbaring 4-22 veel symbolisch, 
maar de vermelde tijden letterlijk nemen.



Zegels, bazuinen, schalen

STELLING: na elkaar 

Eerst 7 zegels die door het Lam verbroken 
worden 
 
Daarna 7 bazuinen die geblazen worden door 
7 engelen die voor God staan 
 
Daarna de 7 laatste plagen (7 schalen) door 
engelen uitgegoten op de aarde



4 en 3 bazuinen

De 7 bazuinen zijn te verdelen in 4 en 3 

De eerste 4 gaan over het 3e deel van 
1. de aarde, 
2. de zee, 
3. de rivieren en waterbronnen en 
4. het licht van zon, maan en sterren 

Nr. 5, 6 en 7 worden met 3x ‘Wee’ aangeduid 
(9:12)



3x ‘Wee’ hun die op de aarde wonen

9:5,12: de 5e bazuin duurt 5 maanden, waarna het 
eerste ‘wee’ voorbij is. Daarna … 

9:13: de 6e bazuin. Pas in 11:14 staat dat het tweede 
‘wee’ voorbij is. 
Een tijdperk van 42 maanden wordt genoemd. 

11:15: Het 3e wee (8:13) wordt ingeluid met de 7e 
bazuin: uw toorn is gekomen (11:18). 
Pas vanaf 14:14 rechtstreekse toorn van God. 
En vanaf 15:1, bij de laatste 7 plagen, wordt de 
grimmigheid van God voleindigd.



Vier bazuinen: waardoor geraakt?

1. hagel en vuur, vermengd met bloed op de 
aarde geworpen 
2. als een grote berg, brandend van vuur, in de 
zee geworpen 
3. een grote ster (Alsum) viel uit de hemel, 
brandend als een fakkel, op 1/3 deel van 
rivieren en bronnen 
4. 1/3 deel van zon, maan en sterren getroffen



Vier bazuinen: wat geraakt?

1. de aarde, 1/3 deel van de aarde verbrandde 
(+1/3 deel bomen + al het gras) 
2. de zee, 1/3 deel van de zee werd bloed 
(+1/3 deel van de zeedieren met een ziel stierf 
+ 1/3 deel van de schepen verging) 
3. rivieren en waterbronnen, 1/3 deel van de 
wateren werd bitter (+ veel mensen stierven) 
4. 1/3 deel van zon, maan, sterren getroffen, 1/3 
deel verduisterd



Bazuin 5 = Wee 1, hoe oordeel?

Ster uit de hemel op aarde gevallen 
Sleutel van de put aan de ster gegeven 
Ze opende de put 
Rook verduisterde zon en lucht 
Uit de rook kwamen sprinkhanen met 
schorpioenenmacht



Bazuin 5 = Wee 1, de straf

De put van de afgrond gaat open (9:2) 

Oordeel alleen voor mensen die het zegel van 
God niet aan hun voorhoofden hebben (9:4) 

5 maanden (9:5,10) pijniging en schade 

Mensen willen dood, zo erg is de pijniging, maar 
dat lukt niet (9;6)



Eigenschappen Sprinkhanen

Oorlogspaarden 
Kronen 
Mensengezichten 
Vrouwenhaar 
Leeuwentanden 
Harnassen 
Vleugels 
Staarten en angels 
Ondergeschikt aan de engel van de afgrond

Leger, geheel toegerust 
Claim koninklijke waardigheid 
Claim menselijk intellect 
Onderworpen aan engel afgrond 
Wreed, verterend 
Kennen geen genade 
Oorlog, angst veroorzaken 
Daar de macht (schade, pijn) 


