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storten in; Babylon verwoest





Openbaring 10

1 En ik nam een andere
sterke boodschapper waar...

eerder in 5:2
En ik nam waar een sterke boodschapper, 
herautend met luide stem: 
wie is waardig de boekrol te openen 
en haar zegels los te maken?



1 En ik nam een andere 
sterke boodschapper waar...

naam wordt niet vermeld
niet: Christus zelf
want hij is geen engel (Hebr.1:4-5)

Openbaring 10



1 ... neerdalende vanuit de hemel, 
omhuld in een wolk...

deze engel is een representant van Christus 

Openbaring 10



1 ... en de regenboog was op zijn hoofd ...

als embleem van GODS belofte van 
trouw aan de (volken)wereld

Openbaring 10



1 ... en zijn gezicht was als de zon...

evenals "de mensenzoon" in 1:15
hier: de aankondiging van de dag

Openbaring 10



1 ... en zijn voeten als pilaren van vuur.

tekenend het oordeel 
waarmee dit gepaard gaat

Openbaring 10



2 En had in zijn hand 
een geopend boekrolletje...

vergl. de boekrol in hfts.5:1
in hfst.5 & 6 de eigendomsakte van het 
land Israël
hier: de eigendomsakte van heel de 
wereld! - zie vervolg >
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2 ... en hij plaatste zijn rechtervoet op de zee 
en de linker op de aarde. 

daarmee aangevend: 
dit wordt het eigendom van mijn Zender! >

Openbaring 10



Deuteronomium 11:24
Elke plaats die uw voetzool betreedt, 
zal van u zijn; 
van de woestijn af tot de Libanon, 
van de rivier af, de rivier de Eufraat, 
tot de westelijke zee toe 
zal uw gebied zich uitstrekken.

Jozua 1:3
Elke plaats die uw voetzool betreden zal, 
geef Ik ulieden, 
zoals Ik tot Mozes gesproken heb.



3 En hij riep met luide stem, 
net zoals een leeuw brult...

= zoals "de leeuw uit de stam van Juda"; 5:5
de scepter aan Juda beloofd, 
zal over alle volken heersen >
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Genesis 49

10 De scepter zal van Juda niet wijken, 
noch de heersersstaf tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, 
en HEM ZULLEN DE VOLKEN 
GEHOORZAAM ZIJN.



3 en toen hij riep, 
spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
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4 En toen de zeven donderslagen spraken, 
stond ik op het punt het op te schrijven. 
En ik hoorde een stem 
vanuit de hemel zeggen: 

Johannes verstond dus de boodschap daarin
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4 ... verzegel hetgeen 
de zeven donderslagen spraken 
en schrijf ze niet op.

m.a.w.: de boodschap blijft geheim
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5 En de boodschapper die ik waarnam, 
staande op de zee en op het land, 
hief zijn rechterhand tot in de hemel. 

de hand waarin hij het boekrolletje had?
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6 En hij zwoer bij Hem 
die leeft tot in de aeonen van de aeonen...

GOD zelf en zijn Christus; 1:18
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6 ... die de hemel schiep en hetgeen daarin is 
en de aarde en hetgeen daarin is
en de zee en hetgeen daarin is: 

nl. GOD door zijn woord; Joh.1:1-3
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6 ... er zal geen tijd meer zijn.

d.w.z. geen resterende tijd:
de tijd van de zevende bazuin  
staat op het punt aan te breken
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7 Maar in de dagen 
van de stem van de zevende boodschapper,
wanneer hij op het punt staat te bazuinen...

beschreven in 11:15

Openbaring 10



7 ... dan wordt ook voleindigd 
het geheim van God...

= de boodschap van de zeven donderslagen 
die verborgen werd gehouden...

wordt bij de zevende bazuin onthuld >
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Openbaring 11

15 En de zevende boodschapper 
blaast de bazuin 
en ER GESCHIEDDEN 
GROTE STEMMEN IN DE HEMEL, zeggende: 

het koninkrijk van de wereld 
werd van onze Heer 
en van zijn Christus 
en hij zal koning zijn 
tot in de aeonen van de aeonen!

= de donderslagen die vanuit de hemel klonken!



7 ... dan wordt ook voleindigd 
het geheim van God
zoals hij evangeliseerde 
aan zijn slaven, de profeten.

m.a.w. waarwan de profeten hebben 
gesproken wordt dan openbaar:

APOCALYPS!
let op: evangeliseerde
niet: verkondigde (>SV, NBG51)
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8 En de stem die ik hoorde vanuit de hemel
sprak opnieuw met mij en zei...

= de stem in 10:4
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8 ... ga heen, neem de geopende boekrol
in de hand van de boodschapper 
die staat op de zee en op het land.

= het document met de 
eigendomsrechten op zee en land
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9 En ik ging naar de boodschapper toe 
en zei tegen hem het boekrolletje te geven. 
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9 En hij zei tot mij: 
neem en eet het op ...   

zoals Ezechiël ooit; Ezech.2:8-3:3
hij moest het woord (opgetekend in de 
boekrol) in de mond nemen (lees: spreken) 
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9 ... en en het zal je buik bitter maken
maar in je mond zal het zoet zijn als honing.

de boodschap is pijnlijk, scherp 
en 'ligt zwaar op de maag'
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9 ... en en het zal je buik bitter maken 
maar in je mond zal het zoet zijn als honing.   

= het woord van God; Ps.19:11

Openbaring 10



10 En ik nam het boekrolletje 
uit de hand van de boodschapper...
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10 ... en at het op 
en het was in mijn mond zoet als honing
en toen ik at werd het bitter in mijn buik.    

typerend voor de profetie:
liefelijk, aangenaam 
maar tevens hard en pijnlijk 
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11 En men zei tegen mij: 
je moet weer profeteren 
over volken en natiën en talen 
en vele koningen.    

want daarover gaat de boekrol:
de wereldwijde vestiging 
van het Koninkrijk!
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