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de laatste drie schalen
Openbaring 16
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❑ de zeven schalen (Openb.16) lopen parallel met de 
zeven bazuinen;
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❑ het beschrijft de tijd dat het Koninkrijk van 
Christus in Israël inmiddels is aangevangen en 
(met harde hand) ook uitgebreid wordt naar de 
rest van de wereld. 



terugblik...

❑ de zeven schalen (Openb.16) lopen parallel met de 
zeven bazuinen;

❑ het beschrijft de tijd dat het Koninkrijk van 
Christus in Israël inmiddels is aangevangen en 
(met harde hand) ook uitgebreid wordt naar de 
rest van de wereld. 

❑ de laatste drie schalen komen (dus) overeen met 
de drie bazuinen, die ook de drie "weeën" worden 
genoemd (8:13; 9:12; 11:14) - de drie laatste en 
heftigste fasen van deze aeon.
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10 En de vijfde goot zijn schaal uit 
over de troon van het beest
en zijn koninkrijk werd verduisterd 
en zij kauwden hun tongen vanuit ellende.

Openbaring 16

= waar 'het Beest' zijn residentie heeft...
Babylon?



10 En de vijfde goot zijn schaal uit 
over de troon van het beest 
en zijn koninkrijk werd verduisterd
en zij kauwden hun tongen vanuit ellende.

Openbaring 16

zoals ooit Egypte tijdens de 
negende plaag; Ex.10:21



10 En de vijfde goot zijn schaal uit 
over de troon van het beest 
en zijn koninkrijk werd verduisterd
en zij kauwden hun tongen vanuit ellende. 
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want gedurende vijf maanden gepijnigd >



5e bazuin

5e schaal



11 En zij lasterden de God van de hemel 
vanuit hun ellenden 
en vanuit hun gezwellen 
en zij bezonnen zich niet 
vanuit hun werken.

Openbaring 16

men weet kennelijk aan wie 
die de rampen 'te wijten' zijn



11 En zij lasterden de God van de hemel 
vanuit hun ellenden 
en vanuit  hun gezwellen 
en zij bezonnen zich niet 
vanuit hun werken.

Openbaring 16



12 En de zesde goot zijn schaal uit 
over de grote rivier, de Eufraat
en zijn water droogde op, 
om de weg gereed te maken van de koningen, 
die van de opgang van de zon.

Openbaring 16

de rivier die ook bij de zesde 
bazuin zo'n grote rol speelde >



6e bazuin

6e schaal



12 En de zesde goot zijn schaal uit 
over de grote rivier, de Eufraat 
en zijn water droogde op,
om de weg gereed te maken van de koningen, 
die van de opgang van de zon. 

Openbaring 16

zie kaart > 



Babylon



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak
en vanuit de mond van het beest
en vanuit de mond van de valse profeet, 
drie onreine geesten als kikkers,

Openbaring 16

= de satan, de diabolos, de oude slang
Openb.12:9



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak 
en vanuit de mond van het beest
en vanuit de mond van de valse profeet, 
drie onreine geesten als kikkers,

Openbaring 16

= nl. van 'het Beest' uit de (volken)zee
> de leider = het achtste hoofd



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak 
en vanuit de mond van het beest 
en vanuit de mond van de valse profeet, 
drie onreine geesten als kikkers,

Openbaring 16

hier niet meer "het beest uit het land"
zoals in 19:20 en 20:10

nu het Koninkrijk in Israël is gevestigd 
heeft hij geen politieke macht meer  
maar is slechts 'profeet'



13 En ik nam waar, 
vanuit de mond van de draak 
en vanuit de mond van het beest 
en vanuit de mond van de valse profeet,
drie onreine geesten als kikkers,

Openbaring 16

letterlijk 'geesten' 
als kikkers, nl. onrein

een ook: wegspringend/ zich verspreidend



14 want het zijn geesten van demonen 
die tekenen doen, 
die uitgaan over de koningen 
van de gehele bewoonde wereld, 
om hen te verzamelen tot de oorlog 
van de grote dag van de almachtige God. 

Openbaring 16

> om de koningen van de wereld te verleiden 



14 want het zijn geesten van demonen 
die tekenen doen, 
die uitgaan over de koningen 
van de gehele bewoonde wereld, 
om hen te verzamelen tot de oorlog 
van de grote dag van de almachtige God. 

Openbaring 16

door hen bedoeld om het gevestigde 
Koninkrijk van de Messias te verslaan



15 Let op, ik kom als een dief. 
Gelukkig hij die waakt 
en zijn kleding bewaart
opdat hij niet naakt zou wandelen 
en zij zijn schaamte zouden zien.

Openbaring 16

namelijk om weg te nemen
terwijl niemand dit verwacht...



15 Let op, ik kom als een dief.
Gelukkig hij die waakt
en zijn kleding bewaart 
opdat hij niet naakt zou wandelen 
en zij zijn schaamte zouden zien.

Openbaring 16

> zij die gehoor hebben gegeven aan "het 
eeuw-ig Evangelie" van de 144.000



15 Let op, ik kom als een dief. 
Gelukkig hij die waakt 
en zijn kleding bewaart 
opdat hij niet naakt zou wandelen 
en zij zijn schaamte zouden zien.

Openbaring 16

> door ongeloof beschaamd (te 
schande, naakt) bevonden worden
Rom.9:33; Jes.8:14



16 En Hij verzamelde hen tot de plaats 
die in het Hebreeuws genoemd wordt 
Harmagedon.

Openbaring 16

Har Megiddo > 'vanuit de hoogte neerhouwen'
▪ GOD Zelf brengt de volken hier om af te 

rekenen ;
▪ een vlakte waar in het verleden vele malen 

legers zijn verzameld (o.a. Richt.5:19; 6:33) 



vlakte van Jizreël
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de oorlog bij 
het 6e zegel

❑ aan het eind van 
Israëls grote 
verdrukking

❑ de Joodse staat  
wordt verwoest

❑ legers verzameld te 
Jeruzalem

❑ het land Israël 
strijdtoneel van een 
conflict tussen Noord 
en Zuid (Dan.11)

de oorlog bij 
de zesde schaal 

❑ vlak voor het 
aanbreken van de 
1000 jaren

❑ Israël is hersteld

❑ legers verzameld in het 
dal van Meggido

❑ een strijd tegen de 
heerschappij van "het 
Lam" (vergl. Ps.2)



17 En de zevende goot zijn schaal uit 
over de lucht 
en er kwam een luide stem vanuit de hemel, 
vanaf de troon, die zei: 
het is geschied!

Openbaring 16

'Harmagedon':
▪ 'vanuit de hoogte neerhouwen';
▪ de verzamelde legers worden vanuit 

de lucht vernietigd



17 En de zevende goot zijn schaal uit 
over de lucht 
en er kwam een luide stem vanuit de hemel, 
vanaf de troon, die zei: 
het is geschied!

Openbaring 16

= de verzamelde vijandelijke legers zijn vernietigd
▪ het Koninkrijk kan nu wereldwijd worden 

gevestigd;
▪ het komt overeen met de 7e bazuin >



7e bazuin

7e schaal



18 En er geschiedden bliksemflitsen 
en stemmen en donderslagen. 
En er geschiedde een grote aardbeving, 
zoals er niet geschied is 
sinds de mens op de aarde kwam. 
Van zulke proporties was deze aardbeving, 
zo groot.

Openbaring 16

exact zoals bij de zevende bazuin
11:19



18 En er geschiedden bliksemflitsen 
en stemmen en donderslagen. 
En er geschiedde een grote aardbeving, 
zoals er niet geschied is
sinds de mens op de aarde kwam. 
Van zulke proporties was deze aardbeving, 
zo groot.

Openbaring 16

wereldschokkend:
deze aeon gaat over in de toekomende aeon 



18 En er geschiedden bliksemflitsen 
en stemmen en donderslagen. 
En er geschiedde een grote aardbeving, 
zoals er niet geschied is 
sinds de mens op de aarde kwam. 
Van zulke proporties was deze aardbeving, 
zo groot.

Openbaring 16



19 En de grote stad viel uiteen 
tot in drie delen 
en de steden van de natiën vielen 
en het grote Babylon 
werd voor God in herinnering gebracht 
om aan haar te geven 
de drinkbeker van de wijn, 
van de woedende toorn van God.

Openbaring 16

= het grote Babylon



19 ... en het grote Babylon 
werd voor God in herinnering gebracht 
om aan haar te geven
de drinkbeker van de wijn, 
van de woedende toorn van God.

Openbaring 16

vóór de opkomst van Babylon (hfst.17)
wordt haar val reeds vastgesteld



20 En elk eiland vluchtte
en bergen werden niet gevonden.

Openbaring 16

tsunami's vanwege de enorme aardbeving



21 En grote hagel, als een talent zwaar
daalde vanuit de hemel neer op de mensen 
en de mensen lasterden God 
vanuit de ramp van de hagel, 
omdat de ramp daarvan enorm groot was.

Openbaring 16

= 34 kg!



21 En grote hagel, als een talent zwaar 
daalde vanuit de hemel neer op de mensen
en de mensen lasterden God
vanuit de ramp van de hagel, 
omdat de ramp daarvan enorm groot was.

Openbaring 16

met zwaar geschut en van bovenaf 
wordt deze aeon afgesloten


