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                                                          Hoofdstuk 15 

 

Hoofdstuk 15 is een introductie naar hoofdstuk 16. Het is één geheel. Beide hoofdstukken gaan over 

de zeven laatste plagen, danwel oordelen. De zeven engelen gieten hun flessen, fiolen, bazuinen 

oftewel schalen uit. Zeven schalen komen overeen met zeven bazuinen en die hebben we al eerder 

naast elkaar besproken en met elkaar vergeleken. 

 

 

:1  En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende  

     de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. 

 

Johannes zag in een eerder visioen ook al tekenen in den Hemel. Hier in Openbaring 15 ziet hij 

weer een groot en wonderlijk teken in den Hemel. Een teken heeft een betekenis. 

 

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de 

maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En zij was zwanger, 

en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien 

in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op 

zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. openbaring 12 

 

‘namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen’ 

1 En toen Het ( het Lam ) het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, 

omtrent van een half uur. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden 

zeven bazuinen gegeven.-- 6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden 

zich om te bazuinen. openbaring 8 

 

De zeven bazuinen, de zeven plagen, zijn een beschrijving van oordelen, die op een of andere wijze 

en ook in zekere volgorde plaatsvinden gedurende de 33 jaar. 

Ná de 70e week van Daniël, als de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg heeft gezet.  

Dan is de tijd van stilzwijgen voorbij. Dan zal God spreken; rechtspreken over de gehele aarde. 

Alle ongelovigen zullen uiteindelijk gedood worden. Dat is het einde van de periode van de 

Verborgenheid. De ‘zeven laatste plagen’ is de grote Verdrukking die over de volkeren komt. 

 

 

 

:2  En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest,  

     en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de  

     glazen zee, hebbende de citers Gods; 

 

Zee    = een hoeveelheid Water ,  Water = het Woord van God 

Vanuit Openbaring 4 weten we dat de glazen zee staat voor het ‘Wasvat’. 

Het Wasvat staat voor reiniging en zuivering. 

6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den 

troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. openbaring 4 

  

‘een glazen zee, met vuur gemengd’ 

Vuur heeft ook een reinigende, louterende, werking. 

 

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door 

dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 

29 Want onze God is een verterend Vuur. hebreeën 12 
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10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament 

gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want 

niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 

12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, 

stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl 

het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 15 Zo iemands 

werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als 

door vuur. 1 korinthe 3 

 

Vuur verbrandt wat onrein is. Als men goud, zilver en kostelijke stenen in het vuur gooit tussen 

rommel ( bijvoorbeeld hout, hooi, stoppelen ), dan verbrandt alleen de rommel.  

Het goud, zilver en de kostelijke stenen komen tevoorschijn uit het vuur, worden zichtbaar, worden 

openbaar. Dat is een beeld van ‘reiniging’. 

 

6 Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van den tabernakel, van de tent der 

samenkomst. 7 En gij zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; en 

gij zult water daar in doen. exodus 40 

 

In de voorhof van de Tempel stond een altaar met vuur daarop en een Koperen Zee; een Wasvat.  

Beiden een beeld van reiniging;  men moest gereinigd worden voordat men het Heiligdom 

binnenging. Het Brandofferaltaar is een beeld van ‘plaatsvervangend lijden en sterven en het 

Opstandingsleven ( de rook, de Geest, gaat omhoog ) van onze Heere Jezus Christus’. 

 

‘en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken,  

en van het getal zijns naams’ 

 

7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns 

oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der 

wateren gemaakt heeft. 

-- 

9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt 

en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 

10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den 

drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en 

voor het Lam. 

-- 

12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het 

geloof van Jezus.  openbaring 14 

 

‘die de overwinning hadden’ 

Dit zijn zij die Hem Heerlijkheid geven en Hem aanbidden. Zijn zij die lijdzaamheid hebben en die 

Het Woord bewaren en standvastig in het geloof zijn, zoals de Heere Jezus. 

Zij hebben de dood en de zonden en misdaden en het antichristelijk rijk overwonnen. 

Het zijn de bekeerden, de gelovigen uit de grote Verdrukking over Israël. 

Zij zijn gereinigd en daarmee dus wedergeboren; zij geloven in het plaatsvervangend-lijden en 

sterven en Opstanding van de Heere Jezus Christus. 
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35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, 

of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden 

wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch 

toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8 

 

‘welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods’ 
Dit zijn de 144.000 getuigen aan het einde van de 70e jaarweek;  

zij vertegenwoordigen het gelovig overblijfsel van het Volk Israël.  

Zij stonden aan het Wasvat, ten teken dat zij zijn wedergeboren. 

Zij hebben het nieuwe gezang geleerd van de citerspelers uit Openbaring 14 

Het Nieuwe Gezang staat voor het Nieuwe Verbond. 

Door hun wedergeboorte maken zij nu ook deel uit van dat Nieuwe Verbond. 

 

1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, 

hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 2 En ik hoorde een stem uit den 

hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een 

stem van citerspelers, spelende op hun citers; 3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den 

troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de 

honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Dezen zijn het, die met 

vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook 

heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. openbaring 14 

 

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 

van Juda een Nieuw Verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen 

gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn 

verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het 

verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal 

Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een 

iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun 

kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en 

hunner zonden niet meer gedenken.(= gereinigd door het Wasvat ) jeremia 31 

 

 

 

: 3  En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams,    

      zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en  

      waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! 

 

Mozes is een type van de Heere Jezus Christus. Beiden leefden onder de Bedeling der Wet maar 

beiden leefden uit Genade en door geloof alleen. Het gezang van Mozes was een lied onder het 

Oude Verbond. Het ‘gezang des Lams’ is het lied van het Nieuwe Verbond. 

De Heere heeft Verlossing gebracht en dat wordt bezongen. 

Zoals de Schelfzee een vluchtroute was voor het Volk Israël, zo zal straks het dal van Josafat de 

vluchtroute zijn van een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk. 

De dichtgeklapte Schelfzee doodde de achtervolgende Egyptenaren. 

Straks zal de gespleten Olijfberg zeer waarschijnlijk ook dichtklappen en de vele achtervolgers 

zullen gedood worden. Net zoals alle ongelovigen in geheel Israël.  
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1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; 

2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal 

met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen 

hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; joël 3 

 

De Heere verloste Israël uit Egypte en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee. 

De Egyptenaren gingen ten onder in de Schelfzee door de Hand van God. 

Toen vreesde het Volk de Heere en geloofde in de Heere en in Zijn knecht Mozes. 

De Heere wordt in het Lied geprezen door het gelovig overblijfsel en gedankt voor de Verlossing. 

 

Egypte is een beeld van het rijk van de duivel. Egypte staat voor de wereld. 

Het gezang betekent tegelijkertijd dat de verlossing uit Egypte een uitbeelding is van de verlossing 

die in de toekomst tot stand gebracht zal worden bij de Wederkomst van Christus. 

Straks, als het gelovig overblijfsel uit de gehele 70e jaarweek de Heere Jezus Christus aanvaard 

heeft als haar God en Koning en Hij de Geest heeft uitgegoten, zal zij zingen voor het Lam Gods en 

Hem loven en prijzen en eren. 

Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! heidenen 

 

‘Heiligen’ had moeten zijn ‘heidenen’.  

God is Koning der heidenen in de zin van ‘Koning der volkeren’. 

Heere der Heerscharen, Heere der Heirscharen = Jehova Tzebaooth 

Het Volk Israël was eens gesteld tot een priesterlijk Koninkrijk en zij had dus de 

verantwoordelijkheid en de roeping om die Rijkdom die zij van de Heere had ontvangen, ook uit te 

delen aan alle Heidense Volkeren. Het Volk Israël, en later het Joodse Volk, had dus op grond van 

haar roeping een schuld aan alle Heidense Volkeren. Want de taak van elke priester is om het Woord 

van God en de grote weldaden van God bekend te maken aan allen. Deze taak zal zij, en in het 

bijzonder de 144.000, vanaf het begin van de 33 jaar dan ook alsnog op haar nemen. 

 

1 Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den HEERE dit lied, en spraken, zeggende: Ik zal 

den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee 

geworpen. 2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn 

God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem 

verheffen! 3 De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam! 4 Hij heeft Farao's wagenen en 

zijn heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. 

5 De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen. 6 O HEERE! Uw 

rechterhand is verheerlijkt geworden in macht; Uw rechterhand, o HEERE! heeft den vijand 

verbroken! 7 En door Uw grote hoogheid hebt Gij, die tegen U opstonden, omgeworpen; Gij hebt 

Uw brandenden toorn uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel.  

8 En door het geblaas van Uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden; de stromen hebben 

overeind gestaan, als een hoop; de afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. 9 De vijand 

zeide: Ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal den buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld 

worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. 10 Gij hebt met Uw wind 

geblazen; de zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren! 11 O HEERE! 

wie is als Gij onder de goden? wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, 

doende wonder? 12 Gij hebt Uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden! 13 Gij 

leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw 

sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid. 14 De volken hebben het gehoord, zij zullen 

sidderen; weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. 
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15 Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten 

bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten! 16 Verschrikking en vrees zal op hen 

vallen; door de grootheid van Uw arm zullen zij verstommen, als een steen, totdat Uw volk, 

HEERE! henen doorkome; totdat dit volk henen doorkome, dat Gij verworven hebt. 17 Die 

zult Gij inbrengen, en planten hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse, welke Gij, o HEERE! 

gemaakt hebt tot Uw woning, het heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben, o HEERE! 

18 De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren! 19 Want Farao's paard, met zijn wagen, 

met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen, en de HEERE heeft de wateren der zee over hen doen 

wederkeren; maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. 20 En 

Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit, 

haar na, met trommelen en met reien. 21 Toen antwoordde Mirjam hunlieden: Zingt den HEERE; 

want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort! exodus 15 

 

 

  

: 4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want  

      alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden. 

 

De Boekrol was verzegeld maar is nu opengebroken. De Hemel zat dicht maar is nu open. 

God zweeg maar zal nu (recht-) spreken. Zijn passieve oordeel is nu een aktief oordeel. Een 

Rechtvaardig oordeel over de ongelovige mensheid. Uiteindelijk, als de oordelen, de plagen, de 7 

fiolen vol toorn voorbij zijn en alle ongelovigen zijn gedood, zal de Heere door iedereen aanbeden 

worden. Zijn oordelen zijn dan openbaar geworden; voor de hele wereld te aanschouwen. Een 

demonstratie van Zijn Macht en Heerlijkheid. Recht en Gerechtigheid. 

 

5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal 

verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen 

op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam 

zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. jeremia 23 

 

8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? 

9 Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, 10 Als God 

opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela. 11 Want de 

grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij 

opbinden. 12 Doet geloften en betaalt ze den HEERE, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt! 

Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen; 13 Die den geest der vorsten als druiven 

afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is.psalm 76 

 

1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich. 

2 De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken. 3 Dat zij Uw groten en 

vreselijken Naam loven, die heilig is; 4 En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij 

hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob. 5 Verheft den HEERE, 

onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig! psalm 99 

 

16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen 

gekomen zijn, die zullen van jaartot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der 

heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.17 En het zal geschieden, zo wie van de 

geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der 

heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen. 

zacharia 14 
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: 5  En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd  

      geopend. 

 

Na dezen = na het visioen over het teken in de Hemel, de glazen zee met vuur gemengd,  

                   en de overwinnaars van het beest die het lied van Mozes zongen. 

Na dezen = na de 70e jaarweek. 

 

Tempel = Tabernakel = Hemel =  

de ware Tempel, de ware Tabernakel, het ware Heiligdom is de Hemel omdat de Heere er woont. 

 

‘Getuigenis’ is de Oudtestamentische uitdrukking ter aanduiding van het Woord Gods, dat bewaard 

werd in de tabernakel of de tempel. De tabernakel of tempel is alleen een Tabernakel of Tempel als 

daarin de Getuigenis, het Woord Gods, bewaard wordt. Daarom heet de tabernakel ook de Tent der 

Getuigenis en heet de Ark des Verbonds de Ark der Getuigenis. Al die termen duiden op precies 

hetzelfde. Daar waar het Woord bewaard wordt en van daaruit komen de zeven engelen, met de 

zeven plagen.   

 

16 Daarna zult gij ( mozes ) in de ark leggen de getuigenis ( de stenen tafelen ) die Ik u geven zal. 

17 Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs 

lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte. exodus 25 

 

8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 

9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet ( Getuigenis, Woord ) is in 

het midden mijns ingewands.( letterlijk in de Ark des Verbonds, figuurlijk in het Hart van de 

Heere Jezus Christus ) 10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen 

bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het. psalm 40 

 

88 Maak mij levend naar Uw goedertierenheid, dan zal ik de getuigenis Uws monds onderhouden. 

89 Lamed. O HEERE! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. psalm 119 

 

Woord Gods          =  Christus 

                              =  Het Getuigenis van God; Al wat gehoord en gezien is 

                              =  De volle Raad Gods   

                              =  Het Aangezicht Gods  

 

‘de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend’ 

Vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus staat de Boekrol, het draaiboek stil.  

Het Boek zit dicht, het is verzegeld maar straks gaat het weer open.  

De Hemel is gesloten maar gaat straks weer open. De Heere zwijgt maar zal straks weer spreken. 

Rechtspreken, welteverstaan. Daniël de profeet kreeg van de Heere te horen dat Zijn Boek 

verzegeld is. Daniël begreep weinig van alles wat hij zag en hoorde in visioenen en probeerde de 

Heere te overtuigen om het hem allemaal uit te leggen. Maar de Heere zei; ophouden Daniël deze 

Woorden zijn verzegeld tot het einde. Straks als het zegel eraf is, kan het Draaiboek verder. 

Straks wordt de Tempel des Tabernakels der Getuigenis in den Hemel geopend. 

 

4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen 

zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.  

-- 

8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze 

dingen? 9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot 

den tijd van het einde. Daniël 12 
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Na dezen is er een klein gelovig overblijfsel uit het Volk Israël en de 144.000 getuigen zijn 

verzegeld en opgeleid. Vanaf nu kan het eeuwige Evangelie gepredikt gaan worden zodat Zijn 

geopenbaarde Koninkrijk steeds meer voet op aarde zal krijgen. Tegelijkertijd komt er een oordeel 

over de volkeren dmv 7 plagen. Deze zullen de prediking kracht bij zetten. Aan de ene kant de 

prediking en aan de andere kant de 7 plagen met als doel zoveel mogelijk mensen op de knieën te 

krijgen zodat ook zij kunnen ingaan in het Koninkrijk. Deze periode zal 33 jaar duren. 

 

  

 

: 6  En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en  

      blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. 

 

De Tempel is waar het Woord Gods is. Het Woord Gods is de Heere Jezus Christus. 

De 7 engelen, de Gemeente, Zijn Lichaam kwamen uit de Tempel, uit de Hemel. 

De Gemeente op zich, is een geestelijke tempel in den Heere.  

De Gemeente op zich, is een geestelijk huis. 

De Gemeente, Zijn Lichaam, is de vervulling Desgenen Die alles in allen vervult. 

 

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 

huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd 

zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot 

een woonstede Gods in den Geest. efeze 2 

 

5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 

priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. 

1 petrus 2 

 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een 

Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen 

vervult. efeze 1 

 

De Heere Jezus Christus heeft ons bekleed en omgord. 

Hij is het Hoofd, wij Zijn Lichaam. 

De Gemeente deelt in elke zegening in Christus in de Hemel. 

 

De Engelen ‘zijn bekleed met rein en blinkend lijnwaad’ 

De verklaring hiervan wordt gegeven in Openbaring 19. Lijnwaad = linnen. 

De Engelen zijn overtrokken met gereinigd en blinkend linnen; lichtgevend = uitbeelding van 

Heerlijkheid. Linnen is de uitbeelding van de weg van dood en Opstanding = Wedergeboorte. 

Vlas wordt eerst geoogst, dan ‘gehekeld’ (met de hekel, een getand werktuig, worden de vezels 

ontdaan van verontreiniging en gekamd tot een lange gladde bundel ) en in het water gedaan om  

te kunnen rotten. Daarna worden van de vezels, linnen draden gemaakt. De witte linnen draden 

worden geweven tot witte klederen. Deze witte klederen zijn de uitbeelding van de rechtvaardiging 

der heiligen. Reine witte linnen klederen worden gedragen als Priesterlijke en Koninklijke kleding. 

De Heere Jezus Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. 

 

1 O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende.( Verheerlijkt en gesteld tot 

Erfgenaam van alles ) 2 Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de 

hovaardigen.3 Hoe lang zullen de goddelozen, o HEERE! hoe lang zullen de goddelozen van 

vreugde opspringen? psalm 94 
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1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, voor 

zijn dood. 2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; 

Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran (= Seir/Ezau/Edom/Petra/Bozra/Teman ), en 

is aangekomen met tien duizenden der heiligen ( de Gemeente ); tot Zijn rechterhand was een 

vurige wet aan hen. 3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in 

het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw Woorden 

deuteronomium 33 

 

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des 

Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 8 En haar ( het Volk Israël ) is gegeven, 

dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de 

echtvaardigmakingen der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn 

tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden 

Gods. openbaring 19’ 

 

57 En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook 

zelf een discipel van Jezus was. 58 Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen 

beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden. 59 En Jozef, het lichaam nemende, wond 

hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad. 60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots 

uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. 

mattheus 27 

 

3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. 

4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen ( uitbeelding van de 

Gemeente met haar dubbel deel en haar 2 kanten; de aardse en de Hemelse ) stonden bij haar 

in blinkende klederen. 5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, 

zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? lukas 24 

 

‘omgord om de borst met gouden gordels’ 
13 En in het midden van de zeven kandelaren ( de Gemeente ) Een, den Zoon des mensen gelijk 

zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden 

gordel; openbaring 1 

 

En Hij zal omgord zijn met de gouden gordel om Zijn borst. Zijn Borst omvat Zijn Hart. 

Als de Heere Jezus Christus bekleed en omgord is, is Zijn Lichaam, de Gemeente, dat ook. 

     

        Borst    =  Spreekt over hetgeen er in Zijn hart is: Namelijk Geloof, Liefde, en Trouw 

                     =  Het hart is de zetel van het geloof 

        Gordel  =  Spreekt over Dienstbaarheid als Hogepriester en Koning.  

                         Gouden gordel spreekt over een Volmaakte en Getrouwe dienstbaarheid 

 

Geloof is de basis op grond waarvan men eeuwig leven ontvangt. 

Eeuwig leven wordt uitgedrukt in Goud en dus een gouden Gordel  om Zijn Borst.  

De ultieme Gelovige is de Heere Jezus Christus. Wij delen in Zijn Zegeningen. 

 

 

 

: 7  En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods,  

      Die in alle eeuwigheid leeft. 
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6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den 

troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. openbaring 4 

 

‘vier dieren’ 
Deze Cherubim en deze Seraphim, zijn de uitbeelding van de Troon en de Heerlijkheid van 

Christus; de Verhoogde Christus. De Troon met daaromheen de 4 Cherubim, is een  uitbeelding van 

de Heerlijkheid van Christus, de Eerstgeborene aller creaturen. 

Ze zijn de uitbeelding van de Verheerlijkte Christus, zittend op Zijn Troon. 

 

‘fiolen’ 

Een fiool is een schaal met een steel eraan; een fles eigenlijk. 

De Verheerlijkte en Verhoogde Christus; de Eeuwige Koning, geeft Zijn Lichaam, de Gemeente, 7 

gouden fiolen gevuld met Zijn woede om de volkeren te oordelen. 

 

10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn 

verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. jeremia 10 

 

35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 

36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die 

zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. johannes 3 

 

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk 

geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 18 Want de toorn Gods wordt 

geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de 

waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. romeinen 1 

 

‘Die in alle eeuwigheid leeft’ 

De Heere God, de Levende God, leeft in eeuwigheid, in tegenstelling tot de antichrist, want die zal 

spoedig verdwijnen. 

 

 

 

: 8  En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht;  

      en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd 

      waren. 

 

rook =  wolk =  iets geestelijks 

rook =  stijgt op; gaat omhoog 

rook kan met offreren te maken hebben. 

 

De Tempel des Tabernakels der Getuigenis in den Hemel werd geopend en de Tempel werd gevuld 

met rook uit Zijn Heerlijkheid en Kracht en niemand kon de Tempel ingaan totdat de 7 plagen van 

de 7 engelen voor bij waren. De 7 engelen gaan de Tempel uit en dan vult de Tempel zich met rook 

uit de Heerlijkheid van God en uit Zijn Kracht. 

 

De rook, de wolk, is een uitbeelding van de werkzame Kracht Gods; de Heilige Geest. 

De Heere Jezus Christus heeft als Loon, als Heerlijkheid, de Gemeente ontvangen van God de 

Vader. De Heere Jezus Christus offreert, na gedane Beloften, de Gemeente weer aan de Vader.  
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De Heere is in Zijn Opstanding met Eer en Heerlijkheid gekroond. 

Als Beloning voor Zijn Trouw en Gehoorzaamheid is Hij gesteld geworden tot Erfgenaam over 

alles. De Heere heeft echter al ruim 2.000 jaar geen aanspraak gemaakt op Zijn Koningschap op 

aarde. Hij is tot op de dag van vandaag lankmoedig over de mensheid maar straks, op den Dag des 

oordeels, komt Hij weder en zal de Koning Zijn Troon op aarde opeisen.  

Als de Hemel zich straks opent, zal de Heere rechtspreken en zal men Zijn Kracht en Heerlijkheid  

kunnen aanschouwen. Hij zal Rechtspreken en de wereld oordelen. 

Het Koninkrijk wordt niet openbaar vóórdat al deze zeven oordelen, plagen,  geweest zijn,. 

Dit hebben we reeds besproken bij de zeven bazuinen uit hoofdstuk 8. 

 

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over 

ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 petrus 3 

 

4 De stem des HEEREN ( straks zal Hij spreken ) is met Kracht, de stem des HEEREN is 

met Heerlijkheid. psalm 29 

 

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 

schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen 

bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; 

en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op 

de wolken des hemels, met grote Kracht en Heerlijkheid. mattheus 24                                                        

   

                                                                 Amen. 


