
18 juni 2020
Rijnsburg

het lied van de overwinnaars
Openbaring 15



terugblik op het voorgaande...

❑ Openbaring 14 en 15 vormen een pauze na 
Israëls  grote verdrukking, zoals beschreven in 
hfst. 11,12 en 13:
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▪ het komt overeen met "het half uur stilte" bij 

het zevende zegel (hfst.7 en 8:1) ter inleiding 
van de zeven bazuinen;

▪ de Messias is verschenen te Sion, Israël 
verzameld uit alle volken en 144.000 uit hen 
worden verzegeld; 



terugblik op het voorgaande...

❑ Openbaring 14 en 15 vormen een pauze na 
Israëls  grote verdrukking, zoals beschreven in 
hfst. 11,12 en 13:
▪ het komt overeen met "het half uur stilte" bij 

het zevende zegel (hfst.7 en 8:1) ter inleiding 
van de zeven bazuinen;

▪ de Messias is verschenen te Sion, Israël 
verzameld uit alle volken en 144.000 uit hen 
worden verzegeld;

❑ nu moet de rest van de wereld nog veroverd 
worden: de finale van Gods toorn over de volken.





1 En ik nam een ander teken in de hemel waar, 
groot en wonderbaarlijk, 
zeven boodschappers 
die zeven laatste rampen hebben, 
waarin de toorn van God wordt voltooid.

Openbaring 15

vergl. de eerdere tekenen in de hemel (hfst.12)
▪ Johannes neemt hemelse symboliek waar, 

met een be-teken-is
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zoals in 8:2 en 6: 
identiek aan de zeven boodschappers 
die bazuinen zouden blazen
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Openbaring 15

de zeven bazuinen komen overeen met 
de zeven schalen, met dien verstande:

▪ de schalen beschrijven de finale 
(laatste) fase van de rampen



1 En ik nam een ander teken in de hemel waar, 
groot en wonderbaarlijk, 
zeven boodschappers
die zeven laatste rampen hebben, 
waarin de toorn van God wordt voltooid.

Openbaring 15

de schalen van toorn vormen een sluitstuk



2 En ik nam waar: 
iets als een glazen zee, vermengd met vuur...

Openbaring 15

de zee hier, is een symbolische verwijzing 
naar de Rode Zee (> vers 3), waardoor Israël 
verlost werd maar waar Egypte in omkwam



2 ... En de overwinnaars van het Beest
en van zijn beeld 
en van het getal van zijn naam,
staan aan de glazen zee 
en zij hebben harpen van God.

Openbaring 15

= Israëlieten die de verdrukking hebben overleefd 
én zij die omgekomen zijn, maar opgewekt worden
• op de 1335-ste dag (Daniël 12:12,13)
• de opwekking met het oog op de 1000 jaren >



Openbaring 20

4 En [ik nam waar] de zielen 
van de geëxecuteerden

om het getuigenis van Jezus 
en om het woord van God 

en die niet het Beest, 
noch het beeld van hem hebben aanbeden 

en die niet het merkteken ontvingen 
bij de ogen en op hun hand. 

En zij leven en heersen als koningen
met Christus, duizend jaren.

5 De overige van de doden leven niet niet, 
totdat de duizend jaren voleindigd zijn. 

Dit is de eerste opstanding.



2 ... En de overwinnaars van het Beest 
en van zijn beeld 
en van het getal van zijn naam,
staan aan de glazen zee 
en zij hebben harpen van God.

Openbaring 15

Gr. kitharas > gitaar, citer
▪ ter begeleiding van hun zang >



3 En zij zingen het lied van Mozes, 
de slaaf van God 
en het lied van het Lammetje, zeggende:...

Openbaring 15

verwijzend naar het lied dat Mozes zong, na  
de doortocht door de Rode Zee (Ex. 15):
• verlossing voor het volk Israël en 

oordeel over Egypte



3 En zij zingen het lied van Mozes, 
de slaaf van God 
en het lied van het Lammetje, zeggende:...

Openbaring 15

vergl. Israëls verlossing na het 
slachten van het lam



3 ... groot en wonderbaarlijk zijn uw werken Heer, 
God de Almachtige! 
Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, 
de Koning van de natiën.

Openbaring 15

hier: Gods werken van verlossing en oordeel



3 ... groot en wonderbaarlijk zijn uw werken Heer, 
God de Almachtige! 
Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, 
de Koning van de natiën.

Openbaring 15

zó en in die hoedanigheid gaat 
GOD zich manifesteren



4 Wie zou niet vrezen Heer
en verheerlijken uw Naam? 
Immers, U alleen bent rechtschapen. 
Want al de natiën zullen arriveren 
en aanbidden in uw zicht 
omdat uw rechtsuitingen 
openbaar worden gemaakt. 

Openbaring 15

vanwege de rampen die aanstaande zijn
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Openbaring 15

nl. in Jeruzalem (Jes.2,11,66, Zach.14, enz.)



4 Wie zou niet vrezen Heer
en verheerlijken uw Naam? 
Immers, U alleen bent rechtschapen. 
Want al de natiën zullen arriveren 
en aanbidden in uw zicht 
omdat uw rechtsuitingen 
openbaar worden gemaakt. 

Openbaring 15

allen van de natiën die niet 
willen buigen, zullen omkomen



5 En na deze dingen nam ik waar 
en de tempel
van de tent van het getuigenis in de hemel, 
werd geopend.

Openbaring 15

"de tempel"
= het eigenlijke heiligdom

" het getuigenis"
= de stenen tafelen in de ark van het verbond



6 En de zeven boodschappers 
die de zeven rampen hebben, 
gingen uit de tempel
en zij waren bekleed 
met rein en schitterend linnen 
en de borst omgord met een gouden gordel.

Openbaring 15

ze vervullen een priesterlijke functie
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zoals de hogepriester gekleed was (Ex.28:39)



6 En de zeven boodschappers 
die de zeven rampen hebben, 
gingen uit de tempel 
en zij waren bekleed 
met rein en schitterend linnen
en de borst omgord met een gouden gordel.

Openbaring 15

zoals de Zoon van de mens in 1:13



7 En één van de vier levende wezens
gaf aan de zeven boodschappers 
zeven gouden schalen, 
boordevol van de toorn van God, 
die leeft tot in de aeonen van de aeonen!

Openbaring 15

> emblemen van de levende schepping
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gaf aan de zeven boodschappers 
zeven gouden schalen, 
boordevol van de toorn van God, 
die leeft tot in de aeonen van de aeonen!

Openbaring 15

de gouden schalen met inhoud zijn 
hemels van afkomst en aard  



7 En één van de vier levende wezens 
gaf aan de zeven boodschappers 
zeven gouden schalen,
boordevol van de toorn van God, 
die leeft tot in de aeonen van de aeonen!

Openbaring 15

het uitgieten van de schalen is 
priesterlijk werk = de wereld 
wordt terug gebracht tot GOD! 



8 En de tempel werd boordevol gemaakt 
met rook vanuit de heerlijkheid van God
en vanuit zijn kracht... 

Openbaring 15

de schalen bewerken op aarde
rampen maar vanuit hemels 
oogpunt is het pure heerlijkheid 



8 ... en niemand kon de tempel binnenkomen, 
voordat de zeven rampen 
van de zeven boodschappers voltooid zijn. 

Openbaring 15

de zeven rampen = operatie heiligdom


