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• de bazuinen en schalen lopen parallel, niet serieël;
1. bazuin 1 > schaal 1
2. bazuin 2 > schaal 2
3. bazuin 3 > schaal 3
4. enz.



• de bazuinen en schalen lopen parallel, niet serieël;
1. bazuin 1 > schaal 1
2. bazuin 2 > schaal 2
3. bazuin 3 > schaal 3
4. enz.

• de bazuinen zijn de eerste fase (één derde), de 
schalen zijn fase twee (het geheel betreffend);



• de bazuinen en schalen lopen parallel, niet serieël;
1. bazuin 1 > schaal 1
2. bazuin 2 > schaal 2
3. bazuin 3 > schaal 3
4. enz.

• de bazuinen zijn de eerste fase (één derde), de 
schalen zijn fase twee (het geheel betreffend);

• in de bazuinen wordt de de mens slechts indirect 
getroffen - in de schalen rechtstreeks.

















1 En ik hoorde een luide stem 
vanuit de tempel zeggen... 

Openbaring 16

lett. groot > Gr. MEGA 
- 11x in hoofdstuk 16 

1. mega stem (2x)
2. mega hitte
3. mega rivier
4. mega dag
5. mega aardbeving (2x)
6. mega stad
7. mega Babylon
8. mega hagel
9. mega plaag



1 En ik hoorde een luide stem 
vanuit de tempel zeggen
tot de zeven boodschappers...

Openbaring 16

die priesterlijk werk doen: 
▪ zij vullen de tempel van God in de 

hemel met de rook van de schalen 
(=priesterlijke attributen)

▪ de wereld wordt teruggebracht tot God 



1 ...gaat heen en giet de zeven schalen uit 
van de toorn van God 
op de aarde. 

Openbaring 16

let op: het Koninkrijk is in inmiddels gevestigd 
in Jeruzalem maar de wereld is onwillig te 
luisteren naar de 144.000 ambassadeurs



2 En de eerste ging heen 
en goot zijn schaal op de aarde uit 
en er kwam een kwaad 
en boosaardig gezwel op de mensen 
die het merkteken van het beest hadden 
en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 16

ter onderscheiding van de zee (:3)



2 En de eerste ging heen 
en goot zijn schaal op de aarde uit
en er kwam een kwaad 
en boosaardig gezwel op de mensen
die het merkteken van het beest hadden 
en die zijn beeld aanbaden.   

Openbaring 16

een niet op 'de bijsluiter' vermeldde 
bijwerking van het merkteken? 



2 En de eerste ging heen 
en goot zijn schaal op de aarde uit
en er kwam een kwaad 
en boosaardig gezwel op de mensen
die het merkteken van het beest hadden 
en die zijn beeld aanbaden.   

Openbaring 16

13:16
"een merkteken zou worden gegeven 
op hun rechterhand of bij hun oog..."



3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee
en zij werd bloed als van een dode 
en elke levende ziel die in de zee was, stierf.

Openbaring 16

= bepaald, enkelvoud
> de Middellandse zee? 



3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee
en zij werd bloed als van een dode 
en elke levende ziel die in de zee was, stierf.

Openbaring 16

• zoals de Nijl ooit werd geslagen ; 
Ex.7:17-21

• eerst 1/3 deel, later heel de zee >



Openbaring 8

8 En de tweede boodschapper bazuinde 
en iets als een grote berg, 

brandend van vuur, 
werd geworpen in de zee 

en het derde deel van de zee werd bloed.
9 En het derde deel van de schepselen in de zee, 

die een ziel hebben, stierf 
en het derde deel van de schepen werd aangetast.



4 En de derde goot zijn schaal uit 
in de rivieren en de waterbronnen 
en het werd bloed.

Openbaring 16

eerst wordt ze als alsem (bitter) >



Openbaring 8

10 En de derde boodschapper bazuinde 
en vanuit de hemel viel een grote ster, 

brandend als een fakkel. 
En hij viel op het derde deel van de rivieren

en op de bronnen van de wateren.
11 En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. 

En het derde deel van het water 
werd tot alsem

en velen van de mensen stierven 
van het water dat bitter was geworden.



5 En ik hoorde de boodschapper 
van de wateren zeggen: 
rechtvaardig bent U die is en die was, 
de Rechtschapene, dat U deze dingen oordeelt,

Openbaring 16

= die (hier) over de wateren gaat



5 En ik hoorde de boodschapper 
van de wateren zeggen: 
rechtvaardig bent U die is en die was, 
de Rechtschapene, dat U deze dingen oordeelt,

Openbaring 16

hier niet: "en die komen zal" (1:4,8; 4:8)
• evenals in 11:17 is Hij inmiddels gekomen



5 En ik hoorde de boodschapper 
van de wateren zeggen: 
rechtvaardig bent U die is en die was, 
de Rechtschapene, dat U deze dingen oordeelt, 

Openbaring 16

namelijk: rechtvaardig, rechtschapen, eerlijk, zuiver



6 omdat zij het bloed 
van heiligen en profeten vergoten, 
geeft U ook hen bloed te drinken. 
Zij zijn het waardig.

Openbaring 16

primair in "het land" en Jeruzalem;
• de stad die gedurende de 42 maanden 

onder één hoedje speelt met "het Beest"



6 omdat zij het bloed 
van heiligen en profeten vergoten,
geeft U ook hen bloed te drinken. 
Zij zijn het waardig.

Openbaring 16

de heiligen en profeten waren als waterbronnen
• hun bloed werd vergoten
• en daarom mogen ze nu zelf 'bloed' drinken



6 omdat zij het bloed 
van heiligen en profeten vergoten,
geeft U ook hen bloed te drinken.
Zij zijn het waardig.

Openbaring 16

> het bloed van de heiligen en profeten 
roept om wraak (=rechtsherstel) 



7 En ik hoorde het altaar zeggen: 
ja Heer, God de Almachtige, 
waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.

Openbaring 16

> de oordelen zijn vreselijk en heftig maar... 
billijk en proportioneel
‼ de oordelen zijn priesterlijk (> altaar) van 

aard; verbinding GOD en mensen (via het 
"priesterlijk koninkrijk"; Ex.19,4,5) 



8 En de vierde goot zijn schaal uit 
over de zon en hem werd gegeven 
de mensen te verbranden in vuur.

Openbaring 16

eerst wordt het atmosferische licht (van 
zon, maan en sterren) voor een derde 
deel verduisterd (zie volgende dia), 
vervolgens verbrandt de zon de mensen



Openbaring 8

12 En de vierde boodschapper bazuinde 
en het derde deel van de zon werd getroffen 

en het derde deel van de maan 
en het derde deel van de sterren 
opdat het derde deel daarvan 

verduisterd zou worden 
en de dag voor het derde deel niet verscheen 

en de nacht evenzo.



9 En de mensen werden verbrand 
door de grote hitte
en zij lasterden de naam van God 
die de volmacht heeft over deze rampen. 
En zij bezonnen zich niet 
om Hem heerlijkheid te geven.

Openbaring 16

'de opwarming van de aarde'...



9 En de mensen werden verbrand 
door de grote hitte 
en zij lasterden de naam van God
die de volmacht heeft over deze rampen. 
En zij bezonnen zich niet 
om Hem heerlijkheid te geven.
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zij wéten dus de reden van deze rampen



9 En de mensen werden verbrand 
door de grote hitte 
en zij lasterden de naam van God 
die de volmacht heeft over deze rampen.
En zij bezonnen zich niet 
om Hem heerlijkheid te geven. 

Openbaring 16

Gr. metanoia > omdenken, nadenken


