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de opening van de eerste zes zegels 
(Openbaring 6)
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❑ Hij die op de troon zit (GOD) heeft een boekrol in 
de hand - eigendomsakte van "het land" (=Israël);

❑ "het land" is door schuld niet langer in bezit van 
de familie (lees: het volk Israël);

❑ vraag: welk naaste familielid is in staat (waardig)  
"het land" te lossen (> wie is de go'el?);

❑ antwoord: niemand... dan één: de Leeuw uit de 
stam van Juda;

❑ oftewel... "het Lammetje" dat staat als geslacht;
❑ de 24 ouderen (> representerend het  koninklijke 

en priesterlijke volk = Israël) buigen;
❑ myriaden van myriaden van engelen verklaren 

plechtig hun instemming;
❑ de vier levende wezens (representerend het leven 

op aarde) be-amen in diepe buiging.



Openbaring 6

1 En ik nam waar, 
toen het Lammetje 
één uit de zeven zegels opende
en ik één uit de vier levende wezens 
hoorde zeggen, 
als het geluid van een donderslag: kom!

= de eerste fase op weg naar de 
inbezitneming van "het land"

geen bazuinen, geen schalen van toorn
dát is pas ná het zevende zegel 
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in de verlossing van "het land" (Israël) 



Openbaring 6

1 En ik nam waar, 
toen het Lammetje 
één uit de zeven zegels opende
en ik één uit de vier levende wezens 
hoorde zeggen, 
als het geluid van een donderslag: kom!

de ruiters op het paard worden 
als in amfitheater stuk voor 
stuk (=alle vier) opgeroepen 



Openbaring 6

2 En ik nam waar. 
En neem waar: een wit paard 
en die op hem zit had een een boog 
en aan hem werd gegeven een lauwerkrans 
en hij ging uit, 
overwinnend en om te overwinnen.

versus de échte prins op het witte paard... (19:11)
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2 En ik nam waar. 
En neem waar: een wit paard 
en die op hem zit had een een boog
en aan hem werd gegeven een lauwerkrans
en hij ging uit, 
overwinnend en om te overwinnen.

hij wordt gelauwerd, hij verovert en triomfeert:
"vrede, vrede, geen gevaar" (1Thes.5:2,3)
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3 En toen hij het tweede zegel opende, 
hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: 
kom!
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en dat men elkaar zou slachten. 
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kleur van bloed...
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die aanvankelijk was gebracht door 
de ruiter op het witte paard
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4 En een ander paard ging uit, vuurrood,
en aan hem die daarop zit werd gegeven 
de vrede weg te nemen van het land
en dat men elkaar zou slachten. 
En aan hem werd een groot zwaard gegeven.

eventueel: de aarde... maar bedenk:
de zegels houden verband met de 
verlossing van het land Israël
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4 En een ander paard ging uit, vuurrood, 
en aan hem die daarop zit werd gegeven 
de vrede weg te nemen van het land 
en dat men elkaar zou slachten. 
En aan hem werd een groot zwaard gegeven.

een burgeroorlog! vergl. Mat.24:10; 10:17
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5 En toen hij het derde zegel opende, 
hoorde ik het derde levende wezen zeggen: kom! 
En ik nam waar. 
En neem waar: een zwart paard 
en hij die daarop zat 
had een weegschaal in zijn hand.
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En ik nam waar. 
En neem waar: een zwart paard
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symbool van dood en rouw (Jes.50:3)
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5 En toen hij het derde zegel opende, 
hoorde ik het derde levende wezen zeggen: kom!
En ik nam waar. 
En neem waar: een zwart paard 
en hij die daarop zat 
had een weegschaal in zijn hand.

symbool van de economie: 
geld/goud wordt gewogen 
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denaar = een dagloon van een arbeider; Mat.20:2
inflatie - onvoldoende om gezin te voorzien
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6 En ik hoorde als een stem 
in het midden van 
de vier levende wezens zeggen: 
een dagmaat van tarwegraan voor een denaar
en drie dagmaten van gerst voor een denaar.
En de olie en de wijn zou je niet beschadigen. 

luxe artikelen (de rijken!) niet getroffen
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7 En toen opende hij het vierde zegel 
en ik hoorde een stem 
van het vierde levende wezen zeggen: kom!



Openbaring 6

8 En ik nam waar. 
En neem waar: een groen paard 
en hij die daarop zat 
wiens naam 'de dood' was...

8:7: groen gras; 9:4: groente
Gr. 'chlooros' > chloor = bleekgroen

vandaar: vaal, bleek > lijkbleek
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8 En ik nam waar. 
En neem waar: een groen paard
en hij die daarop zat 
wiens naam 'de dood' was...

chloor > vaal, bleek > dood
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8 ... En het dodenrijk volgde hem 
en aan hen werd autoriteit gegeven 
over het vierde deel van het land 
om te doden: 
met het groot-zwaard, met honger, 
met de dood(spest) 
en onder de wilde beesten van het land.

Gr. hades (=lett. onwaarneembaar)
eerst dood, daarna: dodenrijk
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8 ... En het dodenrijk volgde hem
en aan hen werd autoriteit gegeven 
over het vierde deel van het land 
om te doden: 
met het groot-zwaard, met honger, 
met de dood(spest) 
en onder de wilde beesten van het land.

= dood en dodenrijk 
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8 ...over het vierde deel van het land 
om te doden: 
met het groot-zwaard, met honger, 
met de dood(spest) 
en onder de wilde beesten van het land.  

1. (burger-)oorlog
2. honger
3. pest
4. wild gedierte
vergl. Mat.24:7 > oorlogen, hongersnoden, pest
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9 En toen hij het vijfde zegel opende, 
nam ik waar onder het altaar
de zielen van hen geslacht waren 
vanwege het woord van God 
en vanwege het getuigenis dat zij hadden.

normaal gesproken: 
bloed van slachtoffers in de dienst van God 
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9 En toen hij het vijfde zegel opende, 
nam ik waar onder het altaar
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"de ziel is in het bloed"; Lev.17:11
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9 En toen hij het vijfde zegel opende, 
nam ik waar onder het altaar
de zielen van hen geslacht waren
vanwege het woord van God
en vanwege het getuigenis dat zij hadden.  

omgekomen in de tijd van 
Israëls grote verdrukking 



Openbaring 6

10 En zij schreeuwden met luide stem
en zeiden: tot hoelang 
o heilige en waarachtige Heerser
oordeelt U niet 
en verschaft U geen recht van ons bloed 
aan degenen die op het land wonen?

figuurlijk; Genesis 4:10
... Hoor, het bloed van uw broeder (=Abel) 
roept tot Mij van de aardbodem.
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10 En zij schreeuwden met luide stem 
en zeiden: tot hoelang 
o heilige en waarachtige Heerser
oordeelt U niet 
en verschaft U geen recht van ons bloed 
aan degenen die op het land wonen? 



Openbaring 6

11 En aan elk van hen 
werd een wit gewaad gegeven
en tot hen uitgesproken 
dat zij nog een kleine tijd zouden rusten...

= een wit doodsgewaad
wit > de belofte van opstanding
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11 En aan elk van hen 
werd een wit gewaad gegeven
en tot hen uitgesproken 
dat zij nog een kleine tijd zouden rusten...

na de 42 maanden
precies: op de 1335-ste dag (Dan.12)



Openbaring 6

11 ... tot ook het getal compleet zou zijn 
van hun medeslaven en hun broeders 
die op het punt staan gedood te worden, 
evenals zij.
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12 En ik nam waar 
toen hij het zesde zegel opende, 
een grote aardbeving geschiedde
en de zon werd zwart als een haren zak 
en de maan werd geheel als bloed.

> de scheuring van de Olijfberg; Zach.14 
en de instorting van een 1/10-de van 
Jeruzalem; Openb.11:13
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12 En ik nam waar 
toen hij het zesde zegel opende, 
een grote aardbeving geschiedde 
en de zon werd zwart als een haren zak 
en de maan werd geheel als bloed.

vergelijk b.v.:
Jes.24:23; Joël 2:31; Zach.14:7 Mat.24:29

("na de verdrukking van die dagen"!)
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13 en de sterren van de hemel
vielen in het land, 
zoals een vijgenboom 
de verschrompelde vijgen van haar werpt,
wanneer zij door een grote wind geschud wordt.

Mat.24:29
Onmiddelijk echter na de verdrukking 
van die dagen, zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal het lichtschijnsel 
van haar niet geven en de sterren zullen 
vallen vanaf de hemel en de machten van 
de hemelen zullen geschud worden.
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13 en de sterren van de hemel 
vielen in het land, 
zoals een vijgenboom 
de verschrompelde vijgen van haar werpt,
wanneer zij door een grote wind geschud wordt.
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14 En de hemel week terug 
als een boekrol die wordt gerold
en elke berg en eiland 
werd van zijn plaats bewogen.

opgerold? Of juist uitgerold?
uitgerold: de hemel gaat open 
en men kan daarin zien!
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15 En de koningen van het land
en de groten en de hoofdmannen over duizend
en de rijken en de sterken 
en elke slaaf en vrije, 
verborgen zich tot in de grotten 
en tot in de rotsen van de bergen.

bij deze gelegenheid zullen de volken ten 
strijde zijn getrokken tegen Jeruzalem;
Zach.14:2
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16 En zij zeiden tot de bergen en de rotsen: 
valt op ons en verberg ons 
voor het aangezicht van Hem 
die zit op de troon 
en voor de toorn van het Lammetje, 
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16 En zij zeiden tot de bergen en de rotsen: 
valt op ons en verberg ons 
voor het aangezicht van Hem
die zit op de troon 
en voor de toorn van het Lammetje, 

de hemel is geopend!
bij de hemelvaart onttrok een wolk 
hem aan het zicht - bij zijn terugkeer 
komt hij met de wolken 
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17 omdat de grote dag van hun toorn kwam
en wie kan standhouden?

nl. bij de verschijning aan de hemel 
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17 omdat de grote dag van hun toorn kwam
en wie kan standhouden?

antwoord staat in hoofdstuk 7:
de 144.000 en de grote schare 
uit alle volken (= het volk Israël)


