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WAT ERAAN VOORAF
GAAT
➤

Hoofdstuk 15:
➤

➤

De voorbereiding
➤

De 7 engelen met de 7 laatste
plagen worden voorgesteld
(:1)

➤

Plechtige bevestiging ‘in het
ambt’ van de 7 engelen (:6)

➤

Alles is gereed (:7,8)

➤

Definitief (:8)

Hoofdstuk 16:
➤

De uitvoering

HET STARTSCHOT EN DE UITVOERING
➤ De

opdracht:

➤ Een

luide (lett. ‘grote’) stem:

➤ Gaat heen
➤ De

en giet…

volgorde:

➤ De

eerste, de tweede en de derde schaal:

➤ Dan

een tussenzin met twee maal: ‘Ik hoorde’:

➤ De

engel van de wateren

➤ Het
➤ De

altaar

vierde, de vijfde en de zesde schaal:

➤ Dan

een intermezzo met een: ‘Ik zag’:

➤ Uit

➤ De

de mond van de draak, van het beest en de valse profeet

Heer Jezus spreekt (een verrassend: ‘Zie, Ik kom…’)

➤ God

verzamelt de legers bij Harmagedon

HET STARTSCHOT EN DE UITVOERING
➤ De

volgorde:

➤ De

zevende en laatste schaal:

➤ Een

luide stem uit de tempel (nu: vanaf de troon - zie 15:5):

➤ Het

is gebeurd!

➤ Bliksemstralen,

➤ Alles

stemmen en donderslagen (4:5; 8:5; 11:19)

raakt uit zijn voegen:

➤ Een

grote aardbeving (i.t.t. 8:5 en 11:19), evenals in 6:12 en 11:13,
maar nu als nooit tevoren

➤ De

grote stad (Jeruzalem - 11:8, of Rome: de politieke hoofdstad van
het hersteld Romeinse rijk - 17:9?) en de steden van de naties

➤ Het

grote Babylon (14:8)

➤ Eilanden

➤ Een

vluchten en bergen verdwijnen

grote hagel (11:19)

OPMERKELIJK
➤

Overeenkomst van 16:2-9 met 8:6-12:
➤

➤

Overeenkomst van 16:13,15 met 9:1-11:
➤

➤

sprinkhanen/kikkers (demonische oorsprong)

Overeenkomst van 16:12 met 9:13-21:
➤

➤

aarde, zee, rivieren en bronnen, en de zon

De Eufraat

Zie ook de overeenkomsten met:
➤

Ex9:8-11: de zweren

➤

Ex7:17-21: het bloed

➤

Ex9:13-35: de hagel

➤

Ex10:21-29: de duisternis

➤

Ex8:1-15: de kikkers

VERHARDING
➤

➤

Zij bekeerden zich niet:
➤

om Hem heerlijkheid te geven (16:9)

➤

van hun werken (16:11)

Farao:
➤

Ex7:13: ‘Het hart van de Farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar
hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had’

➤

Ex7:22; 8:15,19,32

➤

Ex9:12: ‘Maar de HEERE verhardde het hart van de Farao’

➤

Ex9:35; 10:1,20,27; 11:10

➤

Lastering van de naam van God (:9)

➤

Lastering van de God van de hemel (:11)

➤

Lastering van God (:21)

GOD
➤

‘De grimmigheid van God’ (:1) en ‘De grimmigheid van zijn toorn’
(:19)

➤

Rechtvaardig (:5):
➤

omdat U zó geoordeeld hebt (:5), want…

➤

Hij die is en die was (:5 en 11:17), dus Hij is komende (i.t.t. 1:4,8)

➤

De Heilige (15:4)

➤

Heer, God de Almachtige (:7,14; 11:17; 1:8)

➤

God, die de macht over deze plagen heeft (:9)

➤

Hij, die Almachtige God, verzamelt hen (:16)

ZALIGSPREKING
➤

➤

‘Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren
bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet
ziet’ (Gn3:21; Op16:15)
➤

Waken: klaar om Hem te ontmoeten

➤

Bewaren: een geheiligd leven

Totaal 7 zaligsprekingen in Openbaring:
➤

1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14

MOEILIJKHEDEN BIJ DE UITLEG
➤

Letterlijk of figuurlijk/symbolisch?
➤

De zee werd bloed…?

➤

De rivieren en de waterbronnen werden bloed?

➤

De mensen werden verbrand door de grote hitte…?

➤

Een grote hagel, elke steen ongeveer een talent zwaar (ongeveer
40 kilo)…?

➤

Drie onreine geesten ‘als kikkers’ - symbolisch

WAT SPREEKT MIJ AAN?
➤

Ontzagwekkend

➤

Indrukwekkend

➤

Afschrikwekkend

➤

God spreekt door geluid (‘een luide stem’) en door beeld (‘en ik
zag’): auditief en visueel

➤

Hoofdstuk 16 is definitief: ‘Niemand kan de tempel nog
binnengaan’- om voorbede te doen of te pleiten op Gods genade
(15:8)

➤

Hoofdstuk 19:11 sluit direct aan op 16:16: Jezus komt!

