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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 24 – Openbaring 15 
d.d. 29-09-2018 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer 
2. Aankondiging van de laatste plagen (15:1-8) 
3. De zeven schalen (16:1-11) 
 

1. Samenvatting vorige keer 
➢ Studie daarvoor > 14:6-13 > Drie Engelen: 1. Eeuwig Evangelie, 2. Oordeel over Babel, 3. Oordeel 

over het beest en zijn aanbidders; 
➢ Vermaning en bemoediging (14:12-13)  

• 14:12 > Geboden van God > Lezen: 1 Joh. 3:23; 

• 14:12 > Geloof van Jezus > Vgl. Filip. 2:5-9 (Lezen); 

• 14:13 > “In de Heere sterven van nu aan” > In de Handelingentijd met Christus als eersteling. 
➢ De twee oogsten (14:14-20) 

• 14:14-16 > Graanoogst > Accent ligt op verzamelen van de gelovigen; 

• 14:17-20 > Wijnoogst > Accent ligt op verzamelen van Gods vijanden; 

• De graanoogst wordt door Christus uitgevoerd, de wijnoogst door een engel; 

• De wijnoogst heeft een enorm bloedbad tot gevolg in Israël, wat in beeldspraak wordt 
uitgebeeld > Lezen: 14:20 > 1.600 stadiën = 300 km = lengte Israël. 1.600 = 40x40 = aardse 
volheid. Letterlijk zou dit het bloed van 16 biljoen mensen zijn, wat onmogelijk is. 

➢ Gods wraak 

• Gods wraak lijkt moeilijk te rijmen met Zijn liefde; 

• Wraak duidt in de Bijbel op het uitoefenen van gerechtigheid. Het is het op een rechtmatige en 
gecontroleerde wijze herstellen van geschonden recht; 

• Omdat het recht op aarde door de overheden geschonden is, moet Christus komen om dit te 
herstellen > Lezen: 19:1-2; 

• Wraak gaat niet zonder slag of stoot omdat de autonome mens vijandig is t.o.v. God;  

• De mens is door de eeuwen heen vaak gewaarschuwd. In de eindtijd gebeurt dit met nadruk; 

• De vijandige mens krijgt uiteindelijk wat hij wil: Men is zonder God, maar dan ook zonder leven, 
waarvan God de Bron is; 

• Voor de wereld eindigt het in Ps. 67 (Lezen). 
 

2. Aankondiging van de laatste plagen (15:1-8) 
➢ Lezen: 15:1-8; 
➢ In 14:1-8 in de hemel (verlossing), in 14:6-20 op aarde (oordeel) en in 15:1-8 in de hemel 

(verlossing en oordeel). Maar van 16:1-18:24 weer op aarde (oordeel); 
➢ 15:1 > “En ik zag een ander (allos) teken” > T.o.v. 12:1-3 waar het over Israëls verdrukking gaat. 

Vanaf 15:1 gaat het over de oordelen over de verdrukkers; 
➢ Nogmaals de vraag waarom het oordeel nodig is > Lezen: Jes. 26:7-14; 
➢ Gods toorn over de aarde wordt op een rechtmatige en gecontroleerde wijze uitgevoerd; 
➢ 15:2 > Over “de glazen zee” lazen wij eerder in 4:6 (Lezen). Toen legden wij de link met het koperen 

reinigingsvat. Dat kan hier ook. Sommigen denken echter ook aan een beeld van de Rode Zee > 
Israël trok hier doorheen, de Egyptenaren kwamen om. De zee is in 15:2 met vuur gemengd als 
teken van oordeel (reiniging van de aarde of vernietiging van het kwaad); 

➢ De overwinnaars (zij hebben weerstand geboden tegen het kwaad) staan bij de glazen zee. Zij 
hebben zich niet verbonden aan de naam (persoon) van het beest. Bij de Romeinen moest de keizer 
als god vereerd worden. Denk ook aan de eed van de SS-ers: “Wij zweren jou, Adolf Hitler […] 
Trouw en Dapperheid. Wij beloven jou, en de meerderen die jij hebt benoemd, gehoorzaamheid tot 
in de dood […]“; 

➢ Even de vraag: Wat levert trouw aan aardse heerser op? Vgl. met 2:10b (Lezen);  
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➢ “met de citers van God” > Dit zijn ‘lieren’, zoals deze in de tempeldienst werden gebruikt, hier in de 
hemelse tempel; 

➢ 15:3 > Het lied van Mozes en het lied van het Lam > De hele Schrift komt hier samen, daarbij is 
Mozes een type van Christus > Mozes bracht het volk door de Rode Zee, Christus door de dood; 

➢ Het lied van Mozes: Dit is het lied uit Ex. 15:1-18 (doortocht Rode Zee) of uit Deut. 32:1-43 (einde 
leven Mozes) of het Lied van Mozes en van het Lam zijn beiden 15:3b-4. Voorkeur voor laatste: Vgl. 
15:3b met Deut. 32:4b (Lezen) > Het oude lied van Mozes gaat op in het nieuwe lied van het Lam 
(in Wie de wet is vervuld); 

➢ Het Lied van het Lam is sowieso samengesteld uit gedeelten uit het Oude Testament: 

Openbaring 15 Oude Testament 

“Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken” Ps. 111:2 > “De werken van de HEERE zijn groot” 

“rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen” Deut. 32:4, maar ook Ps. 145:17 > “De HEERE is 
rechtvaardig in al Zijn wegen” 

“Wie zou u niet vrezen, Heere en Uw naam niet 
verheerlijken?” 

Jer. 10:9 > “Wie zou U niet vrezen, Koning van de 
heidenvolken?” 

“Immers, U alleen bent heilig” Ps. 99:3 > “Heilig is Hij” 

“Want alle volken zullen komen en U aanbidden” Jes. 2:2-3 (Lezen) 

“want Uw oordelen zijn openbaar geworden” Ps. 98:2 > “De HEERE heeft Zijn heil bekend 
gemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor 
de ogen van de heidenvolken” 

➢ Tijdens de 1e studie over Openbaring (4 jaar geleden) merkten wij het volgende op: Van de 404 
verzen in Openbaring zijn er 278 die OT-taal en toespelingen bevatten. Wij kunnen stellen dat in 
het sluitstuk van onze Bijbel OT en NT samenkomen en samengaan > Profetie wordt vervuld in de 
Openbaring van Jezus Christus; 

➢ Boodschap van het lied >  

• 15:3b > Gods werken en heerschappij zijn groot en volkomen; 

• 15:4 > God moet door iedereen gevreesd worden, want Hij onderscheid Zich van de mens (in 
volmaaktheid en als Schepper van alles), want alle volken zullen Hem aanbidden (Lezen: 21:24), 
want Zijn oordelen zijn bekend geworden (Lezen: 6:16-17), vgl. met 14:7 (Lezen); 

➢ 15:5 > 15:1-4 vormt als het ware een inleiding op wat vanaf 15:5 tot zeker 18:24 beschreven wordt. 
De oordelen van 15:4b gaan nu zichtbaar worden. Vgl. 15:5 met 11:19 (Lezen); 

➢ Er staat hier letterlijk dat “het heiligdom van de tent van het getuigenis in de hemel” geopend werd 
> Er wordt hiermee een verband gelegd met het begin / het ontstaan van Israël (uittocht / 
verbondssluiting / woestijntocht). Het ‘getuigenis’ duidt in het OT op de twee stenen tafelen, in het 
NT dan op het nieuwe verbond > Lezen: Heb. 9:11-15, vgl. met Opb. 5:6; 

➢ Het heiligdom wordt hier geopend > Men kon hier enkel gereinigd binnen gaan, anders stierf men. 
Gods aanwezigheid op aarde verdraagt geen ongerechtigheid, vandaar de oordelen die het openen 
van het heiligdom met zich meebrengt; 

➢ 15:6 > De engelen in priesterkleding zijn het toonbeeld van heiligheid. Zij zijn gekleed als Christus > 
Vgl. met 1:13 (Lezen); 

➢ 15:7 > De vier wezens konden wij eerder (4:6-8) herkennen als verkondigers van oordeel over de 
oude schepping en de verpersoonlijking van de nieuwe herstelde schepping. Hier is een oordelende 
rol in tegenstelling tot 5:8 (Lezen); 

➢ “God Die leeft tot in alle eeuwigheid” > Letterlijk: ‘tot in de eeuwen der eeuwen’ > Betekenis: Het is 
de overtreffende trap van tijd, dus voor altijd (anders zou God ook doodgaan) > Vgl. 1:18, 4:9-10 en 
10:6, 11:15 en 22:5, maar ook 20:10 (Lezen); 

➢ 15:8 > Het heiligdom werd vervuld met rook en wordt pas toegankelijk als de reinigende oordelen 
hebben plaats gevonden. Vgl. Ex. 40:34-38 en Jes. 6:1-7 (Lezen) en zie dan Heb. 10:19-23 (Lezen); 

➢ Wat belet ons nog om letterlijk Gods heerlijkheid in te gaan? > In 1 Kor. 15:50 staat dat vlees en 
bloed het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Eerst moeten wij nog losgemaakt worden van dit 
aardse vlees, wat een moeilijk proces is > Lezen: Filip. 1:23-24. 
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3. De zeven schalen (16:1-11) 
➢ Lezen: 16:1-11 
➢ Er is sprake van zeven schalen met zeven plagen: 

1. Kwaadaardige zweer > Gezondheid wordt aangetast; 
2. Zee verandert in bloed > Geen visvangst meer mogelijk (gebrek aan voedsel);  
3. Zoetwaterbronnen veranderen in bloed > Geen drinken meer; 
4. Verzengende hitte van de zon > I.c.m. water tekort een letterlijke hel; 
5. Duisternis over het koninkrijk van het beest > I.c.m. voorgaande zorgt dit voor anarchie; 
6. Eufraat droogt op > De natuurlijke grens van het beloofde land wordt open gelegd voor legers; 
7. Oordeel uit de hemel over Babylon > Symbool van wereldmacht wordt vernietigd. 

➢ 16:1 > De zeven engelen krijgen opdracht om de zeven schalen over de aarde uit te gieten. Vgl. met 
Ps. 69:24-25+28-29 + Jer. 10:25 (Lezen). Het doet denken aan de Egyptische plagen; 

➢ Schalen werden ook in de tempel gebruikt & bloed van geslachte dieren werd uitgegoten over de 
voet van het brandofferaltaar; 

➢ De aarde ziet hier op alles wat te maken heeft met de leefomgeving van de mensen > de plaats 
waar mensen wonen, de zee, de rivieren, de zon, etc.; 

➢ Het is God Die hier opdracht geeft, Hij is de Enige Die op dat moment in de tempel kan zijn (vgl. met 
15:8). Zie ook Jes. 66:6 (Lezen) (“Mij komt de wraak toe.”). 
 
1. Kwaadaardige zweer 

➢ 16:2 > Deze plaag is vergelijkbaar met de 6e Egyptische plaag (Ex. 9:8-12). Dit was alleen bij de 
Egyptenaren het geval en hier alleen bij de aanbidders van het beest. 
 
2. & 3. > Water verandert in bloed 

➢ 16:3-4 > Eerst wordt de zee (Middellandse) in bloed veranderd en daarna het zoete water (stinkend 
water en dode vissen). Vgl. met 8:8-11 (Lezen). Gelijk de 1e Egyptische plaag (Ex. 7:14-24); 

➢ 16:5-7 > Hier vinden wij een intermezzo van de engel van de wateren en die van het altaar. De 
Joodse leer kende engelen vaak verschillende domeinen toe. Vgl. 7:1 en 14:18 (Lezen); 

➢ 16:5 > Hier spreekt de engel van de wateren; 
➢ Beter staat hier: “Rechtvaardig Heere bent U, Die is en Die was en de Heilige, omdat u dit oordeel 

hebt geveld.” > Boodschap: U bent dezelfde God als vroeger, Uw heiligheid verdraagt geen onrecht; 
➢ 16:6 > Hier vinden wij de reden van het oordeel. Voor de Egyptenaren gold overigens hetzelfde. Zie 

ook 19:2 (Lezen). “…want zij verdienen het…” > ‘zij zijn het waard’; 
➢ 16:7 > Letterlijk staat hier: “Ik hoorde een ander vanuit het altaar zeggen”; 
➢ Hier spreekt de engel van het altaar. Wellicht dezelfde als 8:3 (Lezen) en 14:18 (Lezen). Vgl. ook 

6:9-10 (Lezen); 
➢ Boodschap: De almachtige God is Heerser en Zijn oordelen zijn waar (tegenovergesteld aan de 

leugen) en rechtvaardig. 
 

4. Verzengende hitte van de zon 
➢ 16:8 > Na de aarde, zee en het zoete water, is het nu de zon die ingezet wordt voor een plaag. Vgl. 

met 8:12 (Lezen), wat hiermee vergeleken een milde plaag is; 
➢ 16:9 > Gods doel is om de mensen tot inkeer te brengen. Vgl. 14:6 en 9:20-21, maar ook 11:13 

(Lezen). Denk ook aan de plagen in Egypte. Zie verder 1 Tim. 2:1-4 (Lezen). 
 
5. Duisternis over het koninkrijk van het beest 

➢ 16:10-11 > De reden van Gods oordelen wordt hier verbonden aan de heerschappij van het beest. 
Zie de 9e Egyptische plaag > Lezen: Ex. 10:21-23. Wellicht hier veroorzaakt door wat in 9:1-2 staat? 
(Lezen). Of is het een link naar Gen. 1:2a (Lezen)?; 

➢ Er is opeenstapeling van ellende > Vgl. 16:10b met 16:11 en wellicht 9:5 (Lezen); 
➢ Pijn van zweren, enorme hitte in enorme duisternis veroorzaken ondraaglijk lijden, wat men toch 

niet aanzet om tot inkeer te komen. Vgl. met Jes. 8:19-22 (Lezen); 
➢ Voor hen die God wel vrezen is er echter hoop > Lezen: Jes. 9:1-2 & Jes. 11:1-5+10. 


