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Programma 4

De zeven bazuinen
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Inleidende heiligdomsscène
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Openbaring 8:2-6

Ik zag de zeven engelen die voor 
Gods troon staan. Ze kregen alle 

zeven een bazuin.
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Openbaring 8:2-6

Toen kwam er een andere engel die 
met een gouden wierookschaal bij 
het altaar ging staan. Hij kreeg een 
grote hoeveelheid wierook om die 
op het gouden altaar voor de troon 
te offeren, samen met de gebeden 

van alle heiligen.
6



Openbaring 8:2-6

De rook van de wierook steeg met 
de gebeden van de heiligen uit de 
hand van de engel op naar God.
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Openbaring 8:2-6
Toen nam de engel de 

wierookschaal, vulde hem met vuur 
van het altaar en wierp dat op de 
aarde. Er volgden donderslagen, 

groot geraas, bliksemschichten en 
een aardbeving.
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Openbaring 8:2-6

De zeven engelen, ieder met een 
bazuin, maakten aanstalten om 

erop te blazen.
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Historische context

Tamid
Dagelijks tempelritueel

• Dierenoffers
• Offers van voedsel en drank
• De metalen vuurkorf wordt op de 
grond gezet
• Samenkomst voor eredienst of zegen
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Historische context

Tamid
Dagelijks tempelritueel

•  Priesters blazen op hun bazuinen
•  Vuur van het

brandofferaltaar wordt naar 
reukofferaltaar gebracht, met 

gebeden.
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Veel wierook=Veel gebeden
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Psalm 141:1-2

Heer, U roep ik aan, snel mij te hulp, 
luister naar mij nu ik tot U roep. Laat 
mijn gebed voor U zijn als reukwerk, 

mijn geheven handen als een 
avondoffer.
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Inleidende heiligdomsscène

Oproep om elke dag tot 
God te bidden

(“veel wierook”)
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Deelnemersgids, blz. 60

Bazuinen in het
Oude Testament
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Numeri 10:8-10 

Het blazen op de trompetten is een 
taak voor Aärons nakomelingen, de 
priesters. Deze bepaling blijft voor 
altijd van kracht voor alle komende 

generaties.
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Numeri 10:8-10 
Als jullie in je eigen land door 

vijanden worden belaagd en ten 
strijde trekken, blaas dan een 

alarmsignaal om de Heer, jullie 
God, aan jullie te herinneren; dan 

zul je van je vijanden worden 
verlost.
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Numeri 10:8-10 

Ook als jullie feestvieren, bij de 
hoogtijdagen en de nieuwe maan, 

en brandoffers en vredeoffers 
brengen, moet er op de trompetten 

geblazen worden, om jullie in 
herinnering te brengen bij jullie God. 

Ik ben de Heer, jullie God.
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Jozua 6

De val van Jericho
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Numeri 29:1-6

Feest van de trompetten
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Veel Wierook
Veel Gebed
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Deelnemersgids, blz. 62

Enkele parallellen tussen de 
7 Zegels en de 

7 Bazuinen
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Deelnemersgids, blz. 63

10 Plagen in Egypte
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Het blazen op de bazuinen

4 Bazuinen
2 Bazuinen

Intermezzo
1 Bazuin
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Het blazen op de bazuinen

4 Bazuinen
3 “Weeën”

2 Bazuinen
Intermezzo

1 Bazuin
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De eerste bazuin
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Openbaring 8:7 

Toen blies de eerste engel op zijn 
bazuin. Er kwam hagel en vuur, 

gemengd met bloed, en dat werd 
op de aarde geworpen. Een derde 

deel van de aarde brandde af, 
evenals een derde deel van de 

bomen en al het groen.
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Exodus 9:23-25

Mozes strekte zijn hand naar de 
hemel, en toen liet de Heer het 

hagelen en donderen. Er schoot 
vuur naar de aarde, en de Heer liet 
de hagel op Egypte neerkletteren.
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Exodus 9:23-25

Zo’n zware hagelbui, waarbij 
onophoudelijk de bliksem flitste, 

was er in Egypte nooit eerder 
gevallen, zolang het volk bestond.
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Exodus 9:23-25

Overal in Egypte sloeg de hagel in 
op alles wat er buiten was, op 

mensen, dieren en planten, zelfs de 
bomen werden vernield.
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Ezechiël 38:22-23

Ik zal Gog straffen met de pest en 
de dood, Ik laat slagregens, 
hagelstenen, zwavel en vuur 

neerkomen op hem, op zijn troepen 
en al zijn bondgenoten.

31



Ezechiël 38:22-23

Ik zal mijn grootheid en mijn 
heiligheid tonen en mij aan vele 

volken bekendmaken. Dan zullen ze 
beseffen dat Ik de Heer ben.
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Zegels Bazuinen Schalen
1/4               1/3               Vol
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Psalm 1:3
Hij (die vreugde vindt in de wet van 

de Heer) zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. Op tijd 

draagt hij vrucht, zijn bladeren 
verdorren niet. Alles wat hij doet 

komt tot bloei.
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1 Petrus 4:17

Besef goed dat de tijd van het 
oordeel is aangebroken. Dat 
oordeel begint bij Gods eigen 

mensen. Als het bij ons begint, 
hoe zal het dan aflopen met hen 
die weigeren het evangelie van 

God te gehoorzamen?
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Wat moeten we doen?
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Wat moeten we doen?

Gebeden van berouw
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Eerste bazuin

Samenvatting

God begint zijn waarschuwingen en 
straf bij degenen die zeggen dat zij 
Hem volgen, zodat ze Hem werkelijk 

trouw zullen zijn voordat Hij 
terugkomt.

39



De tweede bazuin

40



Openbaring 8:8-9

De tweede engel blies op zijn 
bazuin. Iets dat eruitzag als een 
grote berg, waar de vlammen 

uitsloegen, werd in zee gegooid. 
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Openbaring 8:8-9

Een derde deel van het water werd 
bloed, een derde deel van alle in 

zee levende wezens ging dood en 
een derde deel van de schepen 

verging.
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Jeremia 51:25

“Babel, berg die alles vernietigt, die 
heel de aarde verwoest, Ik zal je 

treffen—spreekt de Heer. Ik hef mijn 
hand tegen je op. Ik werp je van de 
rotsen naar beneden. Ik maak van 

jou een berg van as."
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De tweede bazuin

1/3 van de zee wordt bloed
1/3 van de dieren in de zee sterft
1/3 van de schepen lijdt schipbreuk

Openbaring18
Schepen zijn metafoor voor Babylon
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De tweede bazuin

Samenvatting

God begint zijn waarschuwingen en 
straf bij degenen die zeggen dat zij 
Hem volgen, zodat ze Hem werkelijk 

trouw zullen worden voordat Hij 
terugkomt
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De derde bazuin
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Openbaring 8:10-11

De derde engel blies op zijn 
bazuin. Uit de hemel viel een grote 

ster, die zo fel brandde als een 
fakkel. Hij viel op een derde deel 

van de rivieren en op de 
waterbronnen. De naam van de 

ster is Alsem.
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Openbaring 8:10-11 

Dat derde deel van het water werd 
alsem. Veel mensen stierven door 
het water dat bitter geworden was.
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Jesaja 14:12-15

O morgenster, zoon van de 
dageraad, hoe diep ben je uit de 
hemel gevallen. Overwinnaar van 

alle volken, hoe lig je daar ter aarde 
neergeworpen.
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Jesaja 14:12-15

Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de 
hemel, boven de sterren plaats ik 

mijn troon. Ik zetel op de toppen van 
de Safon, de berg waar de goden 

bijeenkomen.
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Jesaja 14:12-15

“Ik stijg op tot boven de wolken, ik 
evenaar de Allerhoogste.”

Nee! Je daalt af naar het dodenrijk, 
in de allerdiepste put.
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Waarvan is water een 
symbool?
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Waarvan is water een 
symbool?

Voeding
Jesaja 12:3, 
Boek met Spreuken 13:4,

Jeremia 2:13
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Waarvan is water een 
symbool?

Vervolging
Openbaring 12:15
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Waarvan is water een 
symbool?

Reiniging
Exodus 30:18-21
Lukas 3:3
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Wat betekent “Alsem”?
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Wat betekent “Alsem”?

Bitterheid
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De derde bazuin
Samenvatting

God waarschuwt dat wat leven 
geeft, de dood brengt als 
het vermengd wordt met 

rebellie.
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De vierde bazuin
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Openbaring 8:12
De vierde engel blies op zijn 

bazuin. Een derde deel van de 
zon, de maan en de sterren werd 

getroffen, waardoor dat deel 
verduisterd werd. Een derde deel 
van de dag en ook van de nacht 

was er dus geen licht.
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Jesaja 60:1-2 

Sta op en schitter, je licht is 
gekomen, over jou schijnt de luister 
van de Heer. Duisternis bedekt de 
aarde en donkerte de naties, maar 
over jou schijnt de Heer, zijn luister 

is boven jou zichtbaar.
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Licht = de aanwezigheid van 
Jezus en van het evangelie
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Licht = de aanwezigheid van 
Jezus en van het evangelie

Duisternis = de afwezigheid van 
Jezus en van het evangelie
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De vierde bazuin

Samenvatting

Het licht dat van God komt 
wordt verduisterd als mensen 
denken dat ze God niet nodig 

hebben.
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Overgang
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Openbaring 8:13
In mijn visioen hoorde ik de luide 
roep van een adelaar die hoog in 
de lucht vloog: “Wee! Wee! Wee 
de mensen die op aarde leven.

Want dadelijk klinken de bazuinen 
van de engelen die nog niet 

geblazen hebben.”
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Het Griekse woord aetos
betekent

adelaar of roofvogel
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Deelnemersgids, blz. 64

“De mensen die op aarde 
leven”
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De vijfde bazuin
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Openbaring 9:1-12

Toen blies de vijfde engel op zijn 
bazuin. Ik zag een ster die op de 
aarde was gevallen. Hij kreeg de 

sleutel van de put naar de 
onderaardse diepte. 

70



Openbaring 9:1-12

Hij opende die put, waaruit de rook 
opsteeg als uit een grote oven. De 

zon en de hemel werden 
verduisterd door de rook uit de put.
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Openbaring 9:1-12

Uit de rook kwamen de 
sprinkhanen neer op de aarde. Zij 

kregen de beschikking over 
dezelfde vermogens als 
schorpioenen op aarde.
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Openbaring 9:1-12

Maar, werd erbij gezegd, zij 
moesten de planten, struiken en 

bomen ongemoeid laten. Alleen de 
mensen die niet het zegel van God 

op hun voorhoofd hadden, 
mochten zij kwaad doen.
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Openbaring 9:1-12

Doden mochten zij hen niet, alleen 
pijnigen, vijf maanden lang; die 

mensen zouden pijn moeten lijden 
alsof ze door een schorpioen 

gestoken waren.
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Openbaring 9:1-12

Dan zullen de mensen de dood 
zoeken, maar ze zullen hem niet 
vinden. Ze zullen naar de dood 
verlangen, maar de dood vlucht 

van hen weg.
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Openbaring 9:1-12

Zo zagen de sprinkhanen eruit: ze 
leken op paarden die waren 

toegerust voor de strijd, met op 
hun hoofd een soort goudachtige 
krans en met een gezicht als dat 

van een mens.
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Openbaring 9:1-12

Hun borst leek een pantser van 
ijzer. Hun vleugels maakten een 
geluid als het geratel van talloze 
wagens die ten strijde trekken. 
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Openbaring 9:1-12

Verder hadden ze een staart met 
een angel, net als schorpioenen.

Met die staart konden ze de 
mensen pijnigen, 
vijf maanden lang.
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Openbaring 9:1-12

Hun koning is de engel van de 
onderaardse diepte; zijn naam luidt 
Abaddon in het Hebreeuws, in het 
Grieks Apollyon. Het eerste wee is 

voorbij, maar er komen er nog 
twee.
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De vijfde bazuin

Een ster viel uit de hemel (Satan)
Hij kreeg de sleutel van de afgrond

De wereld vóór de schepping
De wereld zonder God
Satans bedoeling voor onze wereld
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De vijfde bazuin

“Rook als van een grote oven” stijgt op
Sprinkhanen geven macht aan 
schorpioenen

Vijf maanden van pijniging
Wie Gods zegel niet heeft, wordt getroffen

Mensen zoeken tevergeefs naar de dood
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De vijfde bazuin

Samenvatting

Satan vernielt alles wanneer God hem 
de vrijheid geeft om de aarde te 

doorkruisen. God, daarentegen, wil 
dat de mensen bidden 
en tot bekering komen. 
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De zesde bazuin
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Openbaring 9:13-21

Toen blies de zesde engel op zijn 
bazuin. Uit de vier hoorns van het 
gouden altaar dat voor God staat, 

hoorde ik een stem . . .
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Openbaring 9:13-21

. . . die tegen de zesde engel met 
de bazuin zei: “Maak de vier 

engelen los die bij de grote rivier 
de Eufraat gevangenzitten.”
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Openbaring 9:13-21

De vier engelen werden 
losgemaakt; ze waren 

gereedgehouden om juist op dit 
uur op deze dag, in deze maand 

van dit jaar, een derde deel van de 
mensen te doden.
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Openbaring 9:13-21

Het aantal ruiters van de bereden 
troepen—ik hoorde hoeveel het er 
waren—bedroeg tienduizend maal 

tienduizenden. Zo zagen de paarden 
en de wagens in het visioen eruit; 

hun borstpantsers waren vuurrood, 
violet en zwavelgeel;
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Openbaring 9:13-21

. . . de hoofden van de paarden 
waren als leeuwenkoppen, en uit 
hun mond kwamen vuur, rook en 
zwavel. Een derde deel van de 

mensen werd gedood door deze 
drie plagen, het vuur, de rook en de 
zwavel die uit hun mond kwamen.
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Openbaring 9:13-21

Want de kracht van de paarden zat 
in hun mond en hun staart. Die 

staarten hadden koppen en leken 
net slangen; daarmee richtten ze 

onheil aan.
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Openbaring 9:13-21

Maar de andere mensen, die deze 
plagen overleefden, keerden zich 

niet af van hun zelfgemaakte 
goden.
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Openbaring 9:13-21

Zij bleven die goden aanbidden en 
de beelden van goud, zilver, brons, 

steen en hout, die niet kunnen 
horen of zien en zich niet kunnen 
verroeren. Evenmin keerden ze 

zich af van hun wandaden: moord 
en toverij, ontucht en diefstal.
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De zesde bazuin

De rivier de Eufraat
Uur, dag, maand, en jaar
2 x 10.000 x 10.000 = 

“twee myriaden van myriaden”
Paarden met koppen en staarten als 

van slangen
De overlevenden bekeren zich niet
Zij vereren allerlei afgoden
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Zesde bazuin

Samenvatting

Als God de goddelozen niet 
langer beschermt, weigeren zij 
zich te bekeren, ook al vergroot 
Satan zijn pogingen om hen te 

vernietigen.
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Intermezzo

94
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Openbaring 10:1-11

Ik zag een andere machtige engel 
uit de hemel neerdalen. Een wolk 
omhulde hem en een regenboog 

was om zijn hoofd. Zijn gezicht was 
als de zon en zijn benen waren als 
zuilen van vuur. Hij hield een kleine 

boekrol geopend in zijn hand.
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Openbaring 10:1-11

Hij zette zijn rechtervoet op de zee 
en zijn linkervoet op het land. Hij 

riep met een luide stem, zoals een 
leeuw brult, en daarna lieten de 
zeven donderslagen hun stem 

horen.
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Openbaring 10:1-11

Ik wilde opschrijven wat ze gezegd 
hadden, maar een stem uit de 

hemel zei tegen mij: “Wat de zeven 
donderslagen gezegd hebben, 

moet je geheimhouden. Schrijf het 
niet op.”
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Openbaring 10:1-11

Toen hief de engel die ik op de zee en 
het land zag staan, zijn rechterhand op 
naar de hemel. Hij zwoer: ”Zo waar de 
schepper van de hemel en alles wat 

daarin is, en van de aarde en alles wat 
daarop is, en de zee met alles wat 
daarin is, tot in eeuwigheid leeft:
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Openbaring 10:1-11

“Het is de hoogste tijd. Op het moment 
dat de zevende engel zijn bazuin zal 

laten klinken, zal Gods geheim 
werkelijkheid worden, zoals Hij zijn 

dienaren, de profeten, heeft 
bekendgemaakt.”
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Openbaring 10:1-11

Toen hoorde ik opnieuw die stem 
uit de hemel. Hij zei tegen me: 

“Haal de geopende boekrol die de 
engel die op de zee en op het land 

staat in zijn hand heeft.”
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Openbaring 10:1-11

Ik ging naar de engel toe en vroeg 
om het boekje. Hij antwoordde: 

“Neem het en eet het op. Het zal 
branden in je maag, maar in je 
mond zo zoet zijn als honing.”  
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Openbaring 10:1-11

Ik pakte het boekje aan en at het 
op. Het smaakte zoet als honing, 
maar nadat ik het opgegeten had, 

brandde het in mijn maag.
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Openbaring 10:1-11

Toen kreeg ik te horen:
“Je moet opnieuw profeteren
over talrijke landen en volken

over mensen van elke taal
en over vele koningen.”
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Intermezzo

Kleine boekrol
Zeven donderslagen
Het geheim van God
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Deelnemersgids, blz. 66-67

“Het geheim van God”
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Intermezzo

Kleine boekrol
Zeven donderslagen
Het geheim van God
Het eten van de boekrol 

Zoet in je mond
Brandt in je maag

107



Intermezzo

De Twee Getuigen
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Openbaring 11:1-14

Vervolgens kreek ik een rietstengel 
als meetstok, met de opdracht: 
Neem de maten op van Gods 
tempel en van het altaar en tel 

degenen die daar God aanbidden.  
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Openbaring 11:1-14

De voorhof buiten de tempel moet 
je overslaan. Meet die niet op, 

want hij is bestemd voor de 
heidenen, die de heilige stad 
tweeënveertig maanden lang 

zullen vertrappen.
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Openbaring 11:1-14

Ik zal mijn twee getuigen opdracht 
geven om te profeteren. Gedurende 
twaalfhonderdzestig dagen zullen zij 
dat doen, gekleed in een boetekleed. 
Zij zijn de twee olijfbomen en de twee 
kandelaars die voor de Heer van de 

wereld staan.”
112



Openbaring 11:1-14

Als iemand hen kwaad wil doen, 
komt er vuur uit hun mond, dat hun 
vijanden verteert; op die manier zal 
iedereen die hen kwaad wil doen 

moeten sterven.
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Openbaring 11:1-14
Zij hebben de macht om de hemel 
te sluiten, zodat er geen regen valt 
zolang zij profeteren. Ook hebben 
ze de macht om water in bloed te 
veranderen. Verder kunnen ze de 
aarde treffen met alle mogelijke 
plagen, zo vaak ze maar willen.
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Openbaring 11:1-14

Wanneer ze hun getuigenis 
hebben afgelegd, zal het beest dat 
uit de onderaardse diepte opstijgt 
de strijd met hen aanbinden, hen 

overwinnen en hen doden.
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Openbaring 11:1-14

Dan liggen hun lijken op het plein 
van de grote stad, die in figuurlijke 
zin Sodom en Egypte heet, de stad 
waar ook hun Heer gekruisigd is.  
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Openbaring 11:1-14

Gedurende drieënhalve dag komen 
er mensen uit alle landen en 

volken, van elke stam en taal, om 
hun lijken te zien, en zij dulden niet 

dat ze begraven worden.  
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Openbaring 11:1-14

De mensen die op aarde leven 
juichen om de dood van de twee 
profeten, en opgetogen sturen ze 

elkaar geschenken, want die 
profeten waren een grote kwelling 

voor hen geweest.  
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Openbaring 11:1-14

Maar toen de drieënhalve dag 
voorbij waren, voer er een 

levensgeest uit God in hen en 
kwamen ze weer overeind. 
Iedereen die hen zag werd 

doodsbang.
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Openbaring 11:1-14

Er klonk een luide stem uit de 
hemel, die tegen hen zei: “Kom 

hierboven.” Toen stegen zij in de 
wolk op naar de hemel, voor het 

oog van hun vijanden.

120



Openbaring 11:1-14

Op dat moment kwam er een zware 
aardbeving, die een tiende deel van 
de stad verwoestte. Zevenduizend 

mensen werden door de 
aardbeving gedood, de rest werd 

door vrees bevangen en begon de 
God van de hemel eer te bewijzen.
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Openbaring 11:1-14

Het tweede wee is voorbij, maar 
het derde volgt binnenkort.
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Intermezzo

De Twee Getuigen
Opmeten van de tempel
Twee getuigen—vgl. het Joodse wetssysteem
Twee olijfbomen en twee kandelaars

Jozua en Zerubbabel (Zacharia 4)
Macht om de hemel te sluiten—geen regen
Macht om water in bloed te veranderen; plagen
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Intermezzo

De Twee Getuigen
Beest uit de diepte doodt de twee getuigen
Lijken liggen 3 1/2 dag op het plein
Ze komen weer tot leven
De twee getuigen worden naar de hemel 
geroepen
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Intermezzo

Wie zijn de twee getuigen?
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Intermezzo

Wie zijn de twee getuigen?

Mozes en Elia?
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Intermezzo

Wie zijn de twee getuigen?

Mozes en Elia?
De wet en de profeten?
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Intermezzo

Wie zijn de twee getuigen?

Mozes en Elia?
De wet en de profeten?

Oude & Nieuwe Testament?
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Intermezzo

Wie zijn de twee getuigen?

Mozes en Elia?
De wet en de profeten?

Oude & Nieuwe Testament?
Gods volk in OT en NT tijd?
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Intermezzo

Wie zijn de twee getuigen?

Mozes en Elia?
De wet en de profeten?

Oude & Nieuwe Testament?
Gods volk in OT en NT tijd?
Twee kandelaars/gemeenten?
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Intermezzo
Wie zijn de twee getuigen?

Mozes en Elia?
De wet en de profeten?

Oude & Nieuwe Testament?
Gods volk in OT en NT tijd?
Twee kandelaars/gemeenten?

Ik weet het niet?
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Intermezzo

Zware aardbeving
1/10 van de stad stort in
7.000 slachtoffers
Overlevenden in grote angst
Overlevenden eren God
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De zevende bazuin
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Openbaring 11:15-18

Toen blies de zevende engel op 
zijn bazuin. In de hemel klonken 
luide stemmen die zeiden: “Nu 

begint het koningschap van onze 
Heer over de wereld, en dat van 

zijn messias. Hij zal heersen tot in 
eeuwigheid.”
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Openbaring 11:15-18

De vierentwintig oudsten op hun 
tronen bij God wierpen zich neer 

en aanbaden God met de 
woorden:
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Openbaring 11:15-18

“Wij danken U, Heer onze God, 
Almachtige, die is en die was, want 
in uw grote macht neemt U nu het 

koningschap op U. De volken 
raasden in woede, maar nu laat U 

uw woede razen. 
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Openbaring 11:15-18

De tijd is gekomen om een oordeel 
te vellen over de doden; en om uw 
dienaren, de profeten, te belonen, 
evenals de heiligen en allen, groot 

en klein, die ontzag hebben voor uw 
naam, en ook om hen die de aarde 
vernietigen nu zelf te vernietigen.”
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Openbaring 11:15-18

Wij danken U, Heer onze God, 
Almachtige,

die is en die was,

want in uw grote macht neemt U 
nu het koningschap op U.
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Deelnemersgids, blz. 69

Openbaring 11:18:

Overzicht van wat volgt in de 
tweede helft van Openbaring
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De volken raasden
Nu komt Gods woede
De tijd om de doden te oordelen is 
gekomen:

Beloning voor Gods heiligen
Vernietiging van hen die de aarde vernietigen

Openbaring 11:18
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Zevende bazuin

Samenvatting

Alles eindigt ermee dat deze 
wereld het koninkrijk van God 

wordt.
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Deelnemersgids, blz. 70

Samenvatting 3
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Samvatting 3

God waarschuwt dat mensen zich moeten 
bekeren.

Hij stuurt en laat moeilijkheden, verwoesting en 
dood toe, om de mensen wakker te schudden.

Temidden van deze chaotische onzekerheid, blijft 
het gebed onze reddingslijn naar God.
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