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De zesde bazuin – hoofdstuk 9:12-21

• Structuur van de text:
• De stem uit het gouden altaar – (13)
• Vier gebonden engelen  (14,15)
• Het rivier Euphraat (14)
• Uur, dag, maand, jaar (15)
• Het derde deel van de mensen (15)
• De grote legermacht: 2 keer 10.000 keer 10.000 (200.000.000) (16)
• De Paarden en de ruiters (17,19)

• De wapening en de bewapening

• De plagen (18)
• Het resultaat van hun optrekken (18)
• De reactie van de mensen die niet gedood worden (20,21)



De andere engel – hoofdstuk 10:1-11

• De kenmerken van die engel (1)

• Het geopende boekje  (2)

• De plek waar die staat (2)

• De zeven donderslagen (3)

• Het verbod om het gehoorde op te schrijven (3)

• Het zweren van de engel (4)

• Het nemen en het eten van het boekje (8-11)



De stem uit het gouden altaar

• Het gouden altaar in de tabernakel Ex. 39:38

• Het gouden altaar in de tempel van Salomo 1.Kon 7:48

• Het gouden altaar in de hemel  Op 8:3

• Het altaar staat voor God

• De stem uit de vier horens

• De stem richt zich tot de engel met de zesde bazuin
• De eerste keer dat de engel een aanwijzing ontvangt

• Dus Johannes is getuige van het gezegde niet de ontvanger



De vier gebonden engelen

• De zesde engel ontvangt een opdracht

• De geografische heen wijzing waar de engelen zijn
• Zijn er meer geografische namen en plaatsen?

• Een tijds bepaling
• Uur, dag, maand, jaar

• Hun opdracht het derde deel van de mensen te doden

• Het gebeurt door een grote legermacht
• 2 keer tienduizend keer tienduizend



De paarden en hun ruiters

• De wapening (pantsers) is overeenkomstig de bewapening
• Vuur

• Rook (Duits: Hyacinth, Eng: jacinth) (!)

• Zwavel

• Het zijn drie plagen

• Het Hoofd van de paarden – gelijk leeuwen

• Hun staart 



De reactie van de mensen die niet gedood 
worden

• Tweevoudige reactie

• Op gebied van godsdienst
• De aanbidding van de afgodbeelden en demonen gaat door

• Op gebied gedrag van de mensen
• Moord, tovenarij, overspel, diefstal



De kenmerken van de engel

• Hij is sterk

• Hij komt uit de hemel

• Bekleed met een wolk

• Een regenboog om zijn hoofd

• Zijn gelaat als de zon

• Zijn voeten als zuilen van vuur

• De plek waar de engel staat
• Rechtervoet – zee

• Linkervoet - aarde



De zeven donderslagen

• De zeven donderslagen spreken

• Het verbod om het gehoorde op te schrijven



Het zweren en spreken van de engel 

• Hij zweert bij Hem
• Die leeft tot in in alle eeuwigheid

• De hemel geschapen en wat erin is

• De aarde geschapen en wat erop is

• De zee en wat erin is

• Zijn boodschap
• Geen uitstel meer; verwijzing naar het bazuinen van de zevende engel

• De verborgenheid van God wordt voleindigd

• Verkondigd aan de profeten (slaven van God)



Het geopende boekje

• Het boek is klein -> boekje

• Het is geopend 

• De stem spreekt opnieuw (vs8)

• Johannes wordt opgeroepen het boek van de engel te vragen

• De engel spreekt tot hem. (vs9)
• Eet het op – in de buik bitter en zoet in de mond

• Men (meervoud) spreekt tot Johannes (vs 11)


