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De Openbaring van Jezus 
Christus aan Johannes

Zomer-Bijbelkring

Live reageren: 06-58942571

Opening

‘Zingen’: Psalm 76:4 en 5
4) Gij, vreeslijk zijt Gij in 't gericht;
Wie zal bestaan voor Uw gezicht?
Zo ras Uw mond het vonnis streek,
Uw oordeel van den hemel bleek;
Toen vreesde d' aarde voor Uw ogen;
Toen werd ze stil door Uw vermogen.

Als

Opening

‘Zingen’: Psalm 76:4 en 5
5) God ter hoge vierschaar steeg,
't Zachtmoedig volk verlossing kreeg,
Ontzette zich het gans heelal.
Gewis, der mensen gramschap zal,
Wanneer z' op 't hevigst is aan 't blaken,
Uw groten lof nog groter maken. 
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Waar zijn we gebleven:

• Openbaring 4: Hemels troongezicht
• Openbaring 5: Het Lam neemt de 

boekrol.
• Openbaring 6: Het Lam opent de 1e zes

zegels (4 paarden, zielen onder het
altaar, natuurverschijnselen

• Openbaring 7: Verzegeling, ontelbare
menigte.

Structuur Openbaring 8
• De opening van het 7e zegel (8:1-5):

– Half uur stilte (8:1);
– Voorbereidingen in de hemel op de alarmerende 

plagen (8:2-5);
• 4 engelen blazen op de sjofar (8:6-12)

– 1e engel blaast: aarde wordt getroffen;
– 2e engel blaast: zee wordt getroffen;
– 3e engel blaast: rivieren worden getroffen;
– 4e engel blaast: hemellichamen worden getroffen

• Intermezzo: rouwkreten (8:13)

Live reageren: 06-58942571

8:1 Opening van 
het 7e zegel
• Door het Lam
• Het 7e zegel
• Half uur stilte

Live reageren: 06-58942571
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8:2-5 Hemelse 
voorbereiding
• 7 engelen krijgen elk een 

sjofar
• Engel met het wierrookvat

– Reukwerk
– Gebeden van de heiligen
– Geofferd voor God
– Vuur geworpen op aarde

Live reageren: 06-58942571

8:6 Alarmsignalen

• Vier engelen gaan 
alarmsignalen geven.

• Telkens wordt 1/3 deel 
getroffen. Meer dan ¼, 
maar nog steeds niet 
alles.

• Ezechiel 5:2

8:7 De 1e engel blaast

• Hagel, vuur en 
bloed

• Op de aarde
• Bomen en gras
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8:8,9 De 2e engel blaast

• ‘Iets’ als een grote brandende berg
• In de zee
• Bloed, 
• Zeedieren sterven, schepen vergaan

8:10,11 De 3e 
engel blaast
• Een grote ster, 

Alsem
• Het drinkwater
• Water wordt 

ondrinkbaar, vele 
mensen sterven 

De 4e engel blaast (8:12)

• Zon, maan en sterren worden geslagen
• Verduistering
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Intermezzo (8:13)

• Engel? 
• Midden van de hemel
• Luide stem
• 3voudig wee i.v.m. de 3 bazuinen die nog 

geblazen zullen worden

Afsluiting

‘Zingen’: Psalm 97:1
God heerst als Opperheer;
Dat elk Hem juichend eer'!
Gij aarde, zee en eiland,
Verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
Der wolken donkerheid;
Hij vestigt Zijnen troon
Op heil'ge rijksgeboôn,
Vol recht en wijs beleid.

Bidden
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