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de zevende bazuin
(hfst.11:14-19)
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Openbaring 11

14 Het tweede wee ging voorbij, 
let op, het derde wee komt snel. 

"wee, wee, wee" = laatste drie bazuinen (8:13):
• vijfde bazuin = "eerste wee" (9:12)
• zesde bazuin = "tweede wee" (11:14)



Openbaring 11

14 Het tweede wee ging voorbij,
let op, het derde wee komt snel. 

beschreven in vers 19...
❑ in de synchrone serie van de schalen is de 

zevende schaal: de grootste aardbeving 
ooit en de verwoesting van Babylon >
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Openbaring 11

15 En de zevende boodschapper blies de bazuin
en er geschiedden 
grote stemmen in de hemel, zeggende...

reeds aangekondigd in 10:7

"Maar in de dagen van de stem van de zevende 
boodschapper, wanneer hij op het punt staat 
te bazuinen, dan wordt ook VOLEINDIGD HET 
GEHEIM VAN GOD, zoals hij evangeliseerde 
aan zijn slaven, de profeten."



Openbaring 11

15 En de zevende boodschapper blies de bazuin
en er geschiedden 
grote stemmen in de hemel, zeggende...

10:4
En toen de zeven donderslagen spraken, 
stond ik op het punt het op te schrijven. 
En ik hoorde een stem vanuit de hemel 
zeggen: verzegel hetgeen de zeven 
donderslagen spraken en schrijf ze niet op. 



Jozua 6 (NBG51)

3 Gij moet om de stad heen trekken (...)
4 zo moet gij zes dagen doen, 

terwijl zeven priesters
zeven ramshorens voor de ark uit dragen. 

Maar op de zevende dag
moet gij zevenmaal om de stad heen trekken 
en de priesters zullen op de horens blazen.

5 Wanneer men op de ramshoorn 
de toon aanhoudt 

en gij het geluid van de hoorn verneemt, 
dan moet het gehele volk 
een luid gejuich aanheffen 

en de stadsmuur zal ineenstorten 
en het volk moet daarop klimmen,

ieder recht voor zich uit.



Openbaring 11

15 ... het koninkrijk van de wereld
werd van onze Heer 
en van zijn Christus...

bij de opening van het zevende zegel (Openb.7) 
behoort alleen Israël nog maar het eigendom 
"van onze Heer en zijn Christus"
❑ bij de zevende bazuin heel de wereld!  



Openbaring 11

15 ... en hij zal koning zijn 
tot in de aeonen van de aeonen! 

NIET "tot in alle eeuwigheden"
▪ 1Kor.15:24,25,28



Openbaring 11

16 En de vierentwintig ouderen
die in het zicht van God 
op hun tronen zitten...

> Israël representerend in het dubbele deel 
(= 2x 12) van hun eerstgeboorterecht: 
een koninklijke en priesterlijke natie.



Openbaring 11

16 ... vielen neer op hun gezicht 
en aanbaden God,



Openbaring 11

17 zeggende: wij danken U Heer God, 
de Almachtige, 
die is en die was, 
dat U uw grote macht hebt opgenomen 
en Koning bent.

Hebreeuws: El Shaddai (=Algenoegzame)



Openbaring 11

17 zeggende: wij danken U Heer God, 
de Amachtige,
die is en die was, 
dat U uw grote macht hebt opgenomen 
en Koning bent.

in 1:18 nog:
de Heer God, 
die is en die was en die komt, 
de Almachtige.

Hier is Hij inmiddels gekomen



Openbaring 11

17 zeggende: wij danken U Heer God, 
de Amachtige, 
die is en die was,
dat U uw grote macht hebt opgenomen
en Koning bent.

via het koninklijk-priesterlijk volk 



Openbaring 11

18 En de natiën waren boos geworden ...

❑ dit keer een oorlog tegen Christus die heerst 
in Jeruzalem; Openb.19:19; Ps.2:1-3;

❑ natiën verzamelen zich in het dal van 
Megiddo (Harmagedon; zesde schaal; 16:16)



Openbaring 11

18 En de natiën waren boos geworden
en uw boosheid kwam...

zie Psalm 2 >



Psalm 2

1 Waarom woelen natiën 
en mompelen volken ijdelheid?

2 Koningen van de aarde en machthebbers 
spannen samen tegen JAHWEH en zijn gezalfde.

3 Wij scheuren hun banden los 
en werpen hun touwen van ons!
4 Die in de hemel zetelt lacht 
en mijn Heer spot met hen.

5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn
en in zijn verhitting verschrikt Hij hen.

6 Ikzelf wijd mijn koning over Sion, 
mijn heilige berg. 



Openbaring 11

18 ... en het tijdstip van de doden 
om geoordeeld te worden ...

d.w.z. "het loon te geven aan uw slaven" >



Openbaring 11

18 ... en het tijdstip van de doden 
om geoordeeld te worden
en het loon te geven aan uw slaven...

nl. "de eerste opstanding", voorafgaand 
aan de duizend jaren (Openb.20:4)



Openbaring 11

18 ... en het loon te geven aan uw slaven, 
de profeten en aan de heiligen 
en aan hen die uw Naam vrezen, 
de kleinen en de groten 
en te verderven die de aarde verderven. 

zie Daniël 12:13 



Openbaring 11

18 ... en het loon te geven aan uw slaven, 
de profeten en aan de heiligen 
en aan hen die uw Naam vrezen, 
de kleinen en de groten 
en te verderven die de aarde verderven. 

o.l.v. de heerschappij van de beide 'Beesten'



Openbaring 11

19 En de tempel werd geopend, 
van de God die in de hemel is 
en de ark van zijn verbond werd gezien 
in zijn tempel...

de herbouwde tempel in Jeruzalem...?



Openbaring 11

19 En de tempel werd geopend, 
van de God die in de hemel is 
en de ark van zijn verbond werd gezien 
in zijn tempel... 

ontdekt?



Jeremia 3

16 Wanneer jullie je dan vermeerderen 
en vruchtbaar zijn in het land in die dagen, 

luidt het woord van JAHWEH, 
dan zal men niet meer spreken 

van de ark van het verbond van JAHWEH, 
het zal niemand in het hart opkomen 

en men zal haar niet herinneren 
en niet zoeken

en ook niet meer worden gemaakt. 



Openbaring 11

19 ... en er geschiedden bliksemflitsen 
en stemmen en donderslagen
en een aardbeving en grote hagel. 

stuk voor stuk ook genoemd 
i.v.m. "de zevende schaal" > 



Openbaring 16 (NBG51)
17 En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht

en er kwam een luide stem uit de tempel, 
van de troon, zeggende: Het is geschied.

18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen
en donderslagen, en er geschiedde een grote 
aardbeving, zo groot als er geen geweest is, 

sedert een mens op de aarde was: 
zo hevig was deze aardbeving, zo groot.

19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen
en de steden der volken stortten in (...)

21 En grote hagel stenen, een talent zwaar, 
vielen uit de hemel op de mensen, 

en de mensen lasterden God 
vanwege de plaag van de hagel, 

want de plaag daarvan was zeer groot.


