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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 10 –  
De Openbaring 6 & 7 
d.d. 06-03-2016 
 

1. Samenvatting vorige keer 
 De brief aan Laodicea was vermanend en had als boodschap: Neem Mijn terechtwijzing aan en het zal 

goedkomen. Wij vinden hier een finale oproep tot bekering voordat de dag des HEEREN letterlijk en 
figuurlijk begint > Lezen: 3:20-22 

 Openbaring 6:1-11 > De eerste 5 zegels geopend 
- De vooraankondiging van Christus' Koningschap (5:5) en het openen van het testament door de 

erfgenaam heeft grote gevolgen; de aarde wordt klaargemaakt (gereinigd) voor Christus' komst;  
- Wij worden vanaf 6:1 meegenomen naar de aarde; 
- In de eerste 4 zegels zien wij dat er oorlog komt en dat dit uiteindelijk desastreuse gevolgen heeft: 

mobilisatie, oorlog, voedselschaarste, dood. 
- Bij de opening van het 5e zegel worden de gelovigen getroffen: Worden zij als de schuldigen gezien 

net als de Joden in de eerste helft van de 20e eeuw? Feit is dat rechtvaardigen het in tijden van 
oorlog en onderdrukking het altijd te verduren krijgen.  

 

2. Het 5e Zegel (6:9-11) > Geslachte gelovigen 
 Lezen: 6:9-11 
 5e zegel is een gevolg van de voorgaande 4 zegels > de gelovigen zijn gedood vanwege hun geloof. Vgl. 

met Mar. 13:7-9+12-13 (Lezen, HSV 1604) en ook met Opb. 6:4 (Lezen). Wij lijken hier de gevolgen van 
de grote verdrukking te zien. 

 De boodschap is hier belangrijker dan wat er letterlijk gebeurt (m.i. een beeldspraak), deze is: God 
hoort en kent het lijden van de gelovigen, maar er moet een volheid van lijden bereikt worden voordat 
er verlossing komt. De reden hiervan zou kunnen zijn dat God voldoende belastende feiten wil hebben 
om uiteindelijk tot totale vernietiging van het kwaad over te kunnen gaan (God is immers rechtvaardig). 
Dit is geen gemakkelijke boodschap. 
 

 6:9  
- 'altaar' > Reukofferaltaar in de hemel > Vgl. met 8:1-5 en 9:13 (Lezen) (vgl. met Ex. 30:1-3).  
- 'zielen van hen die geslacht waren' > Dit kan niet letterlijk zijn > Vgl. met Pred. 9:10 (HSV 1033), Ps. 

6:6 (HSV 787), Ps. 115:17 (Lezen, HSV 919). Het gaat hier om de boodschap, vgl. Gen. 4:10 (Lezen, 
HSV 5) met vers 10 & verder zegt een Joodse overlevering dat de rechtvaardigen onder de troon 
van God rusten, vgl. met 1 Pet. 1:8-9 (HSV 1886), Mat. 16:24-26 (HSV 1555) en Mat. 10:28a (HSV 
1543) (Lezen).   

- 'omwille van het Woord van God en het getuigenis dat zij hadden' > 'het woord van God' is profetie, 
hun sterven is vervulling van profetie, 'het getuigenis dat zij hadden' kan gelinkt worden aan 1:2 en 
19:10 (Lezen). In de smalste zin Opb. 2-3, in de breedste zin Heb. 1:1 (Lezen, HSV 1864). 

 
 6:10 

- De boodschap van dit vers is de vraag hoe lang het nog gaat duren voordat God ingrijpt t.a.v. het 
vervolgen van de gelovigen. Lezen: Ps. 13:1-6 (HSV 793), Opb. 14:3, Luk 18:7-8 (HSV 1650). 

- 'heilige en waarachtige Heerser' > Wanneer gaat God tonen dat Hij werkelijk Koning is en een 
afkeer van het kwaad heeft?  Deze gedachte is door alle eeuwen heen herkenbaar. 

- 'zij die op aarde wonen' > Duidt op de ongelovige mensheid, vgl. met 3:10, 8:13, 11:10 (Lezen). 
 
 6:11  

- God hoort de smeekbede van de gelovigen aan > Lezen: Ps. 9:12-13 (HSV 790). 
- Zij rusten in het vooruitzicht van toekomstig leven > Vgl. met Heb. 11:35b-40 (Lezen, HSV 1876). 
- 'Mededienstknechten' ziet op hun taak > Lezen: Mat. 24:10-14 (HSV 1569). 'en wel hun broeders' > 

Ziet dit op hun afkomst uit Israël? 
- De vervulling van deze belofte is in het vervolg terug te zien (7:13-17), maar ook in 20:4 (Lezen). 
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3. Het 6e Zegel (6:12-7:17) > Oordeel & Verlossing 
 
 Drie onderwerpen volgen: 

I. Kosmologische rampen (6:12-17) 
II. De 144.000 verzegelden (7:1-8) 
III. De menigte van heiligen die niemand tellen kan (7:9-17) 

 
I. Kosmologische rampen (6:12-17) 
 Lezen: 6:12-17 > Deze gebeurtenissen vormen een antwoord op het gebed van de martelaren. 
 Het is vergelijkbaar met de plagen in Egypte > Het volk zucht, God straft Egypte, farao belooft 

beterschap, farao verhardt en verdrukt het volk, etc. 
 Lezen: Mar. 13:24-26 (HSV 1605) > Ook hier volgt oordeel na verdrukking. Wij lijken in Opb. 6 

meegenomen te worden naar het moment vlak voor Christus' komst (thematisch aspect). 
 Het is ook vergelijkbaar met Joël 2 (HSV 1437): Joël 2:1-9 > Strijd in de wereld > Lezen: Joël 2:6-9. 

Daarna volgen kosmologische rampen > Lezen: Joël 2:10-11. Daarna een oproep tot bekering > Lezen: 
Joël 2:12-14. Zie ook Joël 2:28-32 (Lezen). 

 Zie ook de wraak van God op de volken in Jes. 34 (HSV 1112), Lezen: Jes. 34:1-4+8 + 35:4. 
 Maar het is ook het teken dat Christus' heerschappij zal komen > Lezen: Hag. 2:21-24 (HSV 1500) 

(Zerubbabel is voorouder van de Here Jezus). Het past bij de proclamatie uit Opb. 5:5 (Lezen). 
 Desondanks sterft de mensheid liever, dan dat zij zich bekeert > Lezen: 6:16. 

 
 6:12 > Natuurrampen zoals wij ze ook kennen: aardbeving, zonsverduistering (haren zak: ruw kleed 

gemaakt van zwart geitenhaar en werd als rouwkleed gebruikt) en maansverduistering. Het gelijktijdig 
plaatsvinden van deze zaken is een teken voor de gelovigen.  

 6:13 > Wij kunnen dit zien als een meteorieten regen die dwars door de dampkring komt.  
 6:14 > De atmosfeer verandert; het uitspansel verandert > Verdwijnt het blauw van de lucht en is de 

eerste hemel niet meer van de tweede te onderscheiden? > Lezen: Gen. 1:6-7. Vgl. ook met Heb. 1:9-12 
(Lezen, HSV 1864). Er vinden ook aardverschuivingen plaats. 

 6:15 > Vgl. met Jes. 2:10-12a+17-21 (Lezen, HSV 1054). Het was gebruikelijk dat mensen in oorlogstijd 
de steden verlieten en de bergen introkken. 

 6:16 > Zowel God als Christus treden op als de oordelende > Vgl. 1:16 (Lezen).  
 6:17 > Wij worden hier bepaald bij een sub-onderwerp van het boek Openbaring, namelijk Gods 

afrekening met de goddeloze mensheid. Dat is waar het bij het openen van het 6e Zegel om gaat. Vgl. 
Nah. 1:2-8 (Lezen, HSV 1478). De vraag wie stand kunnen houden en aan wij God Zijn goedheid toont, 
wordt in Opb. 7:1-8 bekend gemaakt. 

 
II. De 144.000 verzegelden (7:1-8) 
 Lezen: 7:1-8 > Wij bevinden ons nog steeds op aarde (nl. van 6:1-7:8). 
 7:1 > De 4 engelen zijn 4 gerichtsengelen, de hoeken staan voor de 4 windrichtingen (Jes. 11:12), de 

wind staat voor het oordeel over de aarde > Vgl. met Dan. 7:2-3 (Lezen, HSV 1402) en Jer. 49:35-36 
(HSV 1278) (Elam is een provincie ten oosten van Babylon). De oordelen zouden wij in de 1e 4 bazuinen 
kunnen zien > Lezen: 8:6-13 (waarna het 1e Wee volgt). 

 7:2 > Er komt een engel uit het oosten (de plaats van de opgang, symbool voor Gods troon) met de 
zegelring van God (symbool van Gods macht). Vanuit het oosten zal in de laatste dagen Gods 
heerlijkheid komen > Lezen: Ezech. 43:1-7 (HSV 1378). De 5e engel spreekt de 4 oordeelsengelen toe 
met gezag van God. 

 7:3 > Voordat de oordelen op de aarde losgelaten worden, moeten de dienaren ('slaven') van God 
verzegeld worden. Deze verzegeling biedt een zekere bescherming > Lezen: 9:4, vgl. ook met Ezech. 
9:4-6 (Lezen, HSV 1318). Het is vergelijkbaar met het volk Israël in Egypte. Het biedt in ieder geval de 
zekerheid van behoud > Lezen: 14:1-7 (hemel); zij zijn de eerstelingen van 7:9 (Lezen). Dit is dan weer 
overeenkomstig het bloed aan de deurposten in Egypte. De inhoud van het zegel kan verwantschap 
hebben met 22:4 (Lezen). Het zegel staat tegenover het teken van het beest > Lezen: 14:9-11.De 
verzegeling op het voorhoofd duidt er op dat men iemands slaaf is, op de hand dat men soldaat is. 
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 7:4 > 144.000 is 12x12x10x10, dit duidt op Israëls (12) volheid (10) > Dit staat voor het ganse Israël, 
oftewel het Israël dat gelooft > Lezen: Rom. 2:28-29 (HSV 1760) + 9:6-8 + 11:25-26. Het gaat in Opb. 7:4 
niet zo zeer om het letterlijke aantal, maar om de betekenis van de getallen. 

 7:5-8 > Een aantal opmerkelijke zaken zijn te vinden > 
- 7:5 > Niet Ruben, maar Juda wordt als eerste genoemd > Christus kwam uit Juda, Lezen: 5:5. 
- 7:7 > Levi – dat geen erfdeel in Israël had – wordt wel genoemd. 
- 7:8 > Efraïm wordt vervangen door Jozef, van wie Christus een type is. Efraïm stond voor de 10 

stammen in hun zondige staat. 
- Dan wordt in het geheel niet genoemd > Dit was de eerste stam die tot afgoderij verviel. 
De boodschap lijkt te zijn dat God met deze 144.000 een Koninklijk Priesterschap heeft gevormd, 
zonder smet van zonde of afgoderij, vgl. 14:4-5 en 20:6 (Lezen). Zie ook 1 Pet. 2:9-10 (Lezen, HSV 1887) 
en Opb. 5:9-10 (Lezen). 

 
III. De menigte van heiligen die niemand tellen kan (7:9-17) 
 Lezen: 7:9 > De eerstelingen (de 144.000) worden gevolgd door een enorme oogst. De witte 

priesterkleding en de palmtakken (Loofhuttenfeest, vgl. 7:15) duiden hier sterk op afkomst uit Israël. 
 Waar zijn hier de gelovigen buiten Israël? > Wij moeten beseffen dat in Openbaring toch vooral 

ingezoomd wordt op Israël. 
 Hoe zit het met de volken? > Vgl. Lezen: Jes. 66:18-20 (HSV 1176) > De volken zullen Gods heerlijkheid 

zien, maar de Israëlieten worden vanuit de volken verzameld. 
 Onze realiteit is dat wij met Christus in God in de hoogste hemel geplaatst zijn. 


