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Programma 6

De zeven schalen/ plagen
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Inleidende heiligdomsscène
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Openbaring 15:5-8

Hierna zag ik de hemelse tempel, 
de verbondstent, opengaan.
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Openbaring 15:5-8

De zeven engelen met de zeven 
plagen kwamen naar buiten, in 

stralende kleren van zuiver linnen 
en met een gouden band om hun 

borst. 
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Openbaring 15:5-8

Toen gaf een van de vier wezens 
aan alle zeven engelen een gouden 
offerschaal, vol met de woede van 
de God die leeft tot in eeuwigheid.

6



Openbaring 15:5-8

Gods majesteit en kracht vulden de 
tempel met rook. Niemand kon de 
tempel binnengaan voordat aan de 
zeven plagen van de zeven engelen 

een einde was gekomen.
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Openbaring 15:5 

Hierna zag ik de hemelse tempel, de 
verbondstent, opengaan

Openbaring 11:19 
Toen ging Gods tempel in de hemel 
open en verscheen daar de van het 

verbond.
8



diathekes = Verbond

marturiu = Getuigenis/Getuige
Openbaring 15:5 (Grieks)

Openbaring 11:19 (Grieks)
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Openbaring 15:5 (HSV)

Daarna zag ik, en zie,  de tempel van 
de Tent van de getuigenis
in de hemel werd geopend.

Openbaring 11:19 (HSV)
En de tempel van God in de hemel 

werd geopend en
de ark van zijn verbond

werd zichtbaar in zijn tempel.
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Openbaring 15:5 (HSV)

Daarna zag ik, en zie,  de tempel 
van de tent van de getuigenis

in de hemel werd geopend.
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Samenvattin: 7 Schalen/Plagen

• De 7 schalen/plagen komen 
overeen met de 7 bazuinen
• OT Wortels—Egypte en Babylon
• Straf voor Gods vijanden
• Gods volk bevrijd voor het 
Beloofde Land

12



Samenvattin: 7 Schalen/Plagen

• Niet een-vierde of een-derde, maar de 
gehele aarde
• Geen waarschuwing, maar een straf
• De bewoners van de aarde 
vervloeken God; bekeren zich niet
• Beelden van Grote Verzoendag met 
de engelen
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Deelnemersgids, blz. 96

De Woede van God
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Wordt God ooit
boos?
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De
“Woede van God”

is Gods reactie
als zijn volk het verbond met 

Hem verbreekt
(de Bijbel noemt dit “overspel”) 
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Openbaring 15:8

Gods majesteit en kracht vulden de 
tempel met rook. Niemand kon de 
tempel binnengaan voordat aan de 
zeven plagen van de zeven engelen 

een einde was gekomen.

Wortels in Oude Testament
Exodus 40:33-35 en 1 Koningen 8:10-11
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De 7 Schalen/Plagen

Zijn ze letterlijk of symbolisch?
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Jesaja 13:9-13
De dag van de HEER breekt aan,

meedogenloos, grimmig,
in brandende toorn.

Het land zal in een woestenij 
veranderen,

de zondaars die er wonen 
verdelgt Hij.
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Jesaja 13:9-13
Ik zal de hemel doen sidderen, 
de aarde raakt bevend van haar 
plaats op de dag van de Heer 
van de hemelse machten, de 

grimmige dag van zijn 
brandende toorn .
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Openbaring 16:1-2

Toen hoorde ik een luide stem uit 
de tempel komen die tegen de 

zeven engelen zei: ‘Ga nu! Giet de 
zeven offerschalen met Gods 

woede leeg op de aarde!’

21



Openbaring 16:1-2

De eerste engel ging weg en goot 
zijn offerschaal leeg over de 
aarde. Alle mensen die het 

merkteken van het beest droegen 
en zijn beeld aanbaden, kregen 

kwaadaardige en pijnlijke zweren.

22



Eerste Schaal/Plaag
Oudtestamentische wortel in 

zesde plaag in Egypte
Het “merkteken van het beest” 
heeft negatieve klank gekregen

Wortel in Oude Testament—
Deuteronomium 28:27
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Deuteronomium 28:27

De Heer zal u treffen met zweren 
als Egypte destijds, met 

gezwellen, uitslag en schurft, en 
met ongeneeslijke ziekten.

24



Openbaring 16:3-7
De tweede engel goot zijn offerschaal 

leeg over de zee. Het water werd bloed, 
als het bloed van een dode, en alle 
wezens die in zee leefden kwamen 

om. De derde engel goot zijn 
offerschaal leeg over rivieren en 

waterbronnen, en het water werd bloed.
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Openbaring 16:3-7

Ik hoorde de engel van al het water 
zeggen: ‘Rechtvaardig bent U, de 
Heilige, die is en die was, omdat U 
op deze manier straft. Bloed van 
heiligen en profeten hebben zij 
vergoten, en bloed laat U hen 

drinken. Ze hebben het verdiend.’
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Openbaring 16:3-7

Ik hoorde het altaar antwoorden: 
‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, 
uw oordelen zijn betrouwbaar en 

rechtvaardig.
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Tweede en derde Schalen/Plagen

Oudtestamentische wortel: 
eerste plaag in Egypte

De bron van het leven is
nu de bron van dood
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Tweede en derde Schalen/Plagen

Volgens de engel “van al het 
water” is

“de Heilige” 
“rechtvaardig” in zijn oordeel.
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Tweede en derde Schalen/Plagen

Volgens het altaar 
zijn Gods oordelen “betrouwbaar 

en rechtvaardig”.
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Tweede en derde Schalen/Plagen

1. De engel “van al het water”
2. Het altaar

Dat zijn de twee getuigen van Gods 
rechtvaardigheid
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Openbaring 16:8-9
De vierde engel goot zijn offerschaal 

leeg over de zon, waardoor ze de 
mensen kon verbranden met haar 
vuur. De grote hitte verzengde de 
mensen en ze lasterden de naam 

van God, die macht heeft over deze 
plagen. Ze kwamen niet tot inkeer 

en bewezen Hem geen eer .
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Vierde Schaal/Plaag
Gebrek aan water; nu te veel zon

Verering van de zon
Slachtoffers vervloeken God
Zij weigeren zich te bekeren
en de Schepper te dienen.
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Openbaring 16:10-11
De vijfde engel goot zijn offerschaal 

leeg over de troon van het beest. 
Zijn rijk werd in duisternis gehuld. 
De mensen beten op hun tong van 
de pijn. Ze lasterden de God van de 

hemel, vanwege hun pijn en hun 
zweren, en ze keerden zich niet af 

van hun wandaden.
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Vijfde Schaal/Plaag

Uitgegoten op de troon van het 
beest

Oudtestamentische wortel in 
de negende plaag in Egypte
Licht = Jezus en de waarheid
Duisternis = Satan en bedrog
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Vijfde Schaal/Plaag

De zweren van de eerste plaag 
doen nog steeds pijn

Innerlijke verharding, maar geen 
inkeer.
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Openbaring 16:12-16

De zesde engel goot zijn 
offerschaal leeg over de grote 
rivier de Eufraat. De rivier viel 
droog en maakte de weg vrij 

voor de koningen uit het oosten.
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Openbaring 16:12-16

Toen zag ik dat uit de bek van de 
draak, uit de bek van het beest 

en uit de mond van de valse 
profeet drie onreine geesten 

tevoorschijn kwamen in de vorm 
van kikkers. 
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Openbaring 16:12-16

Dat zijn demonische geesten die 
tekenen verrichten en eropuit 

gaan om alle koningen op aarde 
bijeen te brengen voor de strijd 

op de grote dag van de 
almachtige God.
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Openbaring 16:12-16

“Ik kom onverwacht als een dief! 
Gelukkig is wie wakker blijft en 

zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet 
naakt rond te lopen en zich voor 

iedereen te schamen."
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Openbaring 16:12-16

Ze brachten hen bijeen op de 
plaats die in het Hebreeuws 

Harmagedon heet.
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Zesde Schaal/Plaag
De grote rivier de Eufrates

Babylon en haar val
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Jeremia 51:13

Volk van Babel, je woont tussen 
machtige rivieren, te midden van 
grote rijkdommen, maar je einde 

is gekomen.
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Jeremia 51:36-37 

Daarom—dit zegt de Heer: Ik zal 
voor jullie recht opkomen. Ik zal 
jullie wreken. Ik zal de Eufraat 

laten opdrogen, de watertoevoer 
leg Ik droog.
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Jeremia 51:36-37

Babylon wordt een berg van 
puin, een oord voor jakhalzen. 

Het is huiveringwekkend, 
ademstokkend, geen mens 

verblijft er nog.
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Zesde Schaal/Plaag

Van plaatselijk naar wereldwijd
Van letterlijk naar geestelijk

Het gaat niet om wapens, maar 
om het hart en het innerlijk. 

De steun voor Babylon verdwijnt
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Deelnemersgids, blz. 97

Aan welk drietal hecht je 
geloof?
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Openbaring 16:15

“Ik kom onverwacht als een dief! 
Gelukkig is wie wakker blijft en 

zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet 
naakt rond te lopen en zich voor 

iedereen te schamen.”
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Deelnemersgids, blz. 98-99

Een Dief in de Nacht?
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Sixth Bowl/Plague

De slag van Harmagedon

har = berg
megiddon = een plaats 

genaamd “Megiddo”

51



Deelnemersgids, blz. 100

Harmagedon
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Zesde Schaal/Plaag

De slag van Harmagedon

1. Burchten van Megiddo
2. Aan de voet van de berg Karmel
3. Slag om Jeruzalem
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Openbaring 16:17-21

De zevende engel goot zijn 
offerschaal leeg over de lucht. 

Toen klonk er uit de tempel een 
luide stem vanaf de troon, die 

uitriep: ‘Het is voorbij!'
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Openbaring 16:17-21

Er volgden bliksemschichten en 
groot geraas en donderslagen. Er 
kwam een zware aardbeving, zo 

zwaar als nog niet was 
voorgekomen sinds er mensen op 
aarde waren; verschrikkelijk was 

die aardbeving. 
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Openbaring 16:17-21
De grote stad viel in drie stukken 

uiteen en de steden van alle 
volken werden verwoest. Het 

grote Babylon moest het 
ontgelden: God gaf het de beker 

met de wijn van zijn hevige 
woede. 
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Openbaring 16:17-21

Alle eilanden verdwenen in het 
niets en van de bergen was geen 

spoor meer te vinden . 
Uit de hemel vielen loodzware 
hagelstenen op de mensen. 
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Openbaring 16:17-21

En de mensen lasterden God 
vanwege de plaag van die hagel, 

want het was een vreselijke 
plaag.
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Zevende Schaal/Plaag
“Het is voorbij”

Vanuit de tempel in de hemel
Babylon valt uiteen 
in drie stukken—

De steden van de wereld storten in
Wat onmogelijk leek
is nu onvermijdelijk.
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Zevende Schaal/Plaag

De natuur is volkomen van streek
Hagelstenen – zie ook
het Oude Testament

De mensen vervloeken God 
(opnieuw)
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Deelnemersgids, blz. 101

Zeven Schalen/Plagen
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Zesde en zevende Schalen/Plagen

Zesde plaag—voorbereiding voor 
deSlag van Harmagedon

Zevende plaag—de feitelijke
Slag van Harmagedon

62



Zesde en zevende Schalen/Plagen

Niet slechts “leven of dood” 
maar “eeuwig leven” 
of “eeuwige dood”

Het staat vast wie zal winnen!
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Zesde en zevende Schalen/Plagen

De strijd gaat niet om machines, 
maar om het innerlijk van de 

mens;
niet om waterstofbommen, 

maar om het hart.
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Nog een paar details
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Nog een betekenis van 
“Babylon”:

Alle tegenstanders van God zijn 
de verliezers:

In termen van relaties:
Openbaring 17
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Openbaring 17:1-6

Een van de zeven engelen met 
de offerschalen kwam op me af 

en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de 
grote hoer die aan talrijke 

waterstromen zit, veroordeeld 
wordt.'
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Openbaring 17:1-6

De koningen op aarde hebben 
ontucht met haar gepleegd, en de 

mensen die op aarde leven 
hebben zich bedronken aan de 

wijn van haar ontucht.”

68



Openbaring 17:1-6

Ik raakte in vervoering, en hij 
nam mij mee naar de woestijn. 
Ik zag een vrouw zitten op een 

scharlakenrood beest vol 
godslasterlijke namen, met 

zeven koppen en tien hoorns.
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Openbaring 17:1-6

Ze droeg purperen en 
scharlakenrode kleren en 

gouden sieraden, 
edelstenen en parels.
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Openbaring 17:1-6

In haar hand had ze een gouden 
beker vol gruwelijkheden, al 

haar ontucht en onreinheid, en 
op haar voorhoofd stond een 

naam met een geheime 
betekenis:
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Openbaring 17:1-6

HET GROTE BABYLON, 
MOEDER VAN ALLE HOEREN 

EN VAN ALLE GUWELIJKHEDEN 
TER WERELD
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Openbaring 17:1-6

Ik zag dat de vrouw dronken 
was van het bloed van de 

heiligen en het bloed van hen 
die van Jezus hadden getuigd. 
Ik was ontzet toen ik haar zag.
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Jeremia 51:1 

Dit zegt de Heer: 
Ik ontketen een vernietigende 

storm over Babel.
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Jeremia 51:6

Vlucht uit Babel!
Red het vege lijf!

Ontloop de straf voor Babels schuld.
Dit is het tijdstip 

dat de Heer zich wreekt,
de stad krijgt haar verdiende loon.
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Jeremia 51:13
Volk van Babel, je woont tussen 

grote rivieren,
temidden van grote rijkdommen,

maar je einde is gekomen,
je levensdraad wordt 

doorgesneden.
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Wat maakt Babylon tot een hoer?

De koningen van de aarde hebben 
ontucht met haar gepleegd.
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Wat maakt Babylon tot een hoer?

De koningen van de aarde hebben 
ontucht met haar gepleegd.
De “inwoners van de aarde” 

werden dronken van
de wijn van haar hoererij.
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De Vouw in de Woestijn
“Woestijn” 

heeft een goddelijke associatie.
Een verrassing!

De vrouw rijdt op een beest met 
godslasterlijke namen. 

Beest = politieke machten
Rood = bloedvergieten of zonde
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De Vrouw in de Woestijn
De zeven koppen en tien hoors
komen overeen met de draak en 

het zee-beest.
Gekleed in purper= koningschap
Versierd met goud, enz. = God, 

hemel, hogepiester
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Deelnemersgids, blz. 102

Welke Vrouw?
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De Vrouw in de Woestijn

HET GROTE BABYLON, 
MOEDER VAN ALLE HOEREN 

EN VAN ALLE 
GUWELIJKHEDEN TER 

WERELD
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Babylon
De valse drie-eenheid van:

1. Draak—Satan

2. Zee-beest / “Beest”—politieke 
machten

3. Aarde-beest / “Valse profeet”—
godsdienstige machten
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De machten op aarde:

1. Politieke
2. Religieuze
3. Economische

Babylon
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Jij en Ik 

Babylon

86



Openbaring 17:7-8

Toen zei de engel: ‘Waarom ben 
je zo ontzet? Ik zal je de 

betekenis onthullen van die 
vrouw en het beest dat haar 

draagt, met zijn zeven koppen 
en tien hoorns.'
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Openbaring 17:7-8

Het beest dat je zag, was, en is 
niet; het stijgt binnenkort op uit 
de onderaardse diepte en zal 

vernietigd worden.
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Openbaring 17:7-8

Alle mensen die op aarde leven 
van wie de naam niet vanaf het 
begin van de wereld in het boek 

van het leven staat, zullen 
verbaasd zijn bij het zien van het 
beest, omdat het was, niet is, en 

toch weer zal zijn.
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De Vrouw in de Woestijn

Verbazingwekkend!
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Openbaring 17:9-18

“Hier komt het aan op wijsheid en 
inzicht.

De zeven koppen zijn de zeven 
heuvels waarop de vrouw zit, en 

het zijn zeven koningen.
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Openbaring 17:9-18

Vijf van hen zijn omgekomen, 
één is er nu, 

en de laatste moet nog komen 
en zal dan maar kort blijven. 
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Openbaring 17:9-18

Het beest dat was, en niet is, is 
zelf de achtste koning, al is het 
een van de zeven, en het zal 

vernietigd worden.
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De tien hoorns die je zag 
zijn tien koningen, die nu 

nog geen koning zijn maar 
straks samen met het beest 

voor één uur koninklijke 
macht zullen krijgen. 

Openbaring 17:9-18



Openbaring 17:9-18

Ze hebben allemaal hetzelfde doel 
voor ogen en dragen hun macht en 

gezag over aan het beest.
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Openbaring 17:9-18

Ze binden de strijd aan met het 
lam, maar het lam, de hoogste 

Heer en Koning, zal hen 
overwinnen, samen met wie Hem 
toebehoren; zij die geroepen en 

uitverkoren zijn en die trouw zijn.”
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Openbaring 17:9-18

De waterstromen die je zag,’ zei 
de engel, ‘waar de hoer aan zit, 
zijn vele landen, en volken van 

elke taal.'
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Openbaring 17:9-18

De tien hoorns die je zag en het 
beest zelf zullen een afschuw 

krijgen van de hoer en ze zullen 
haar te gronde richten. Ze zullen 
haar uitkleden, haar vlees eten 

en haar in brand steken .
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Openbaring 17:9-18
Want God heeft hen ertoe 

aangezet om zijn plan uit te 
voeren, zodat ze allemaal met 
hetzelfde doel voor ogen hun 

macht aan het beest overdragen, 
tot wat God gezegd heeft 

werkelijkheid wordt .  
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Openbaring 17:9-18

De vrouw die je zag is de grote 
stad, die heerst over de koningen 

op aarde.”
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Is dit verwarrend?
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7 heuvels/bergen/koningen
tegenover Gods volk
1. Egypte
2. Assyrië
3. Babylon
4. Medo-Perzië
5. Griekenland
6. Rome
7. Na de tijd van Johannes
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Deelnemersgids, blz. 104-105

7, 5, 1 + 1, en een achtste
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Waarom overwint het lam?

Hij is:  Heer der heren

Hij is:  Koning der koningen
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Het water waaraan de hoer zit:

De rivier de Eufrates
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De Vrouw in de Woestijn

Wie is zij?
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Openbaring 17:18

“De vrouw die je zag is de grote 
stad, die heerst over de koningen 

op aarde.”

(Zij is Babylon)
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Een andere term voor 
“Babylon”:

Allen die zich tegen God keren

De economische dimensie:
Openbaring 18
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Openbaring 18:1-3

Hierna zag ik een andere engel 
uit de hemel neerdalen. Hij had 

groot gezag en zijn luister 
verlichtte de aarde.
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Openbaring 18:1-3

Met een krachtige stem riep hij: 
‘Gevallen, gevallen is Babylon, die 
grote stad! Ze is een woonplaats 

voor demonen geworden, ze biedt 
onderdak aan elke onreine geest, 
elke onreine vogel en elk onrein, 

afschuwelijk dier.'
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Openbaring 18:1-3

“Alle volken hebben door haar 
ontucht de wijn van haar wellust 

gedronken, de koningen op aarde 
hebben ontucht met haar gepleegd 
en de handelaars op aarde zijn van 

haar overvloedige weelde rijk 
geworden.”
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Een herhaling van de 
boodschap van de tweede engel 

van Openbaring 14:8

“Gevallen, gevallen is
Babylon, die grote stad, die door 
haar ontucht alle volken de wijn 

van haar wellust heeft laten 
drinken.”
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Openbaring 18:4-8

Toen hoorde ik een andere stem 
uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit 
die stad, mijn volk, zodat je geen 

deel hebt aan haar zonden en 
ontkomt aan de plagen die haar 
zullen treffen. Want haar zonden 

reiken tot aan de hemel en God zal 
haar onrecht vergelden.
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Openbaring 18:4-8
Doe met haar wat zij met 

anderen deed, ja, laat haar 
dubbel boeten. Laat haar het 
dubbele drinken uit de beker 

waaruit zij anderen te drinken gaf.
Geef haar net zo veel pijn en 

rouw te dragen als zij zich luister 
en overvloed heeft gegund.
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Openbaring 18:4-8

Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als 
een koningin, niet als een arme 

weduwe. Voor mij geen 
rouw! Daarom zullen alle plagen 

haar op één dag treffen: dodelijke 
ziekte, rouw en hongersnood . . .

116



Openbaring 18:4-8

. . . en ze zal in vlammen 
opgaan, want God, de Heer, die 

dat vonnis heeft geveld, is 
machtig.
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Een herhaling van de boodschap 
van de derde engel in Openbaring

14:9-11

Hieraan is toegevoegd: :
“Ga weg uit die stad, mijn volk”

Ga weg van haar zonden en ontloop 
de plagen

Zij zal dubbel boeten!
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Hoe pak je dat aan:

“Uit Babylon wegtrekken”?

Wat betekent dat?
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Deelnemersgids, blz. 103

Vragen over Babylon
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Vragen:

Waar/Wat is Babylon nu?
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Vragen:

Bevind jij je in Babylon?
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Vragen:

Ken je mensen die 
in Babylon wonen?
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Vragen:

Wat doe je om mensen uit 
Babylon weg te roepen?
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Vragen:

Op welke manier moeten we 
eraan herinnerd worden dat 

Babylon gaat verliezen?
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Vragen:

Hoe kunnen we vermijden dat 
we door Babylon worden verleid 

en in haar invloedsfeer 
terechtkomen?

126



Vragen:

Hoe verlaten we “Babylon” 
terwijl we nog steeds in deze 

wereld vertoeven?

127



Vragen:
1. Waar/Wat is Babylon nu?
2. Bevind jij je in Babylon?  
3. Ken je mensen die in Babylon wonen?
4. Wat doe je om mensen uit Babylon weg te roepen?
5. Wat herinnert ons aan het feit dat Babylon gaat 
verliezen?
6. Hoe kunnen we vermijden dat we door Babylon 
worden verleid en in haar invloedsfeer terechtkomen?
7. Hoe verlaten we “Babylon” terwijl we nog steeds in 
deze wereld vertoeven?
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Drie groepen zingen 
rouwklachten:

1. De koningen der aarde die seks 
met haar hadden

2. De kooplui die hun rijkdom aan 
haar te danken hadden

3. De zeelui die ook door haar rijk 
zijn geworden
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Openbaring 18:9-24

De koningen op aarde, die ontucht 
met haar hebben gepleegd en in 

weelde hebben geleefd, zullen om 
haar jammeren en treuren als ze 

de rook boven haar zien opstijgen.
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Openbaring 18:9-24

Ze blijven op een afstand, ontzet 
door de straf die zij krijgt, en 
zeggen: “Wee! Wee Babylon, 

grote, sterke stad! In één uur tijd is 
je vonnis voltrokken!”
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Openbaring 18:9-24

De handelaars op aarde treuren en 
rouwen om haar, want er is 

niemand die hun waren nog wil 
kopen: goud en zilver, edelstenen 
en parels, linnen, purperen stoffen, 

zijde, scharlaken stoffen . . .
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Openbaring 18:9-24

. . . cipressenhout, allerlei 
voorwerpen van ivoor en van dure 
houtsoorten, van brons, ijzer en 

marmer;
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Openbaring 18:9-24

. . . kaneel en kardemom, reukwerk 
en balsem, wierook, wijn en 

olijfolie, meel en tarwe, runderen 
en schapen, paarden en wagens, 

slaven en lijfeigenen.
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Openbaring 18:9-24

“Verloren zijn de vruchten waar je 
hart naar uitging, verdwenen al je 
rijkdom, alle weelde – dat alles is 

voorgoed voorbij.”  
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Openbaring 18:9-24

Degenen die hierin handelden en 
die hun rijkdom aan haar te danken 

hebben, blijven op een afstand, 
ontzet door de straf die zij krijgt .
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Openbaring 18:9-24

Ze treuren en rouwen om haar en 
zeggen: “Wee! Wee grote stad! Je 

droeg linnen, purperen en 
scharlakenrode kleren, en gouden 

sieraden, edelstenen en 
parels. Maar in één uur tijd is heel 

je grote rijkdom vernietigd.”
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Openbaring 18:9-24

Alle stuurlui, iedereen die op 
Babylon vaart, het scheepsvolk en 
alle anderen die op zee werken, 
bleven op een afstand en riepen 

toen ze de rook boven haar zagen 
opstijgen: “Welke stad was aan 

deze grote stad gelijk?” 
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Openbaring 18:9-24

Ze wierpen stof over hun hoofd, 
treurden en rouwden, en riepen: 
“Wee! Wee grote stad! Iedereen 
die schepen op zee had, dankte 
zijn rijkdom aan haar schatten. 

Maar in één uur tijd is zij te gronde 
gericht!”
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Openbaring 18:9-24

Juich om haar, hemel, juich 
heiligen, apostelen en profeten! 

Het vonnis dat zij jullie had 
toebedacht, heeft God aan haar 

voltrokken.
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Openbaring 18:9-24

Toen tilde een sterke engel een 
steen zo groot als een molensteen 

op en smeet die in zee met de 
woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die 
grote stad, worden weggeslingerd; 

ze zal voorgoed verdwijnen.’
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Openbaring 18:9-24

“De klank van lier en zang, bazuin 
en fluitzal in jou 

voorgoed verstommen,
de bedrijvigheid van ieder ambacht

zal in jou voorgoed stilvallen."
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Openbaring 18:9-24

Het geluid van de molen zal nooit 
meer in je klinken, het licht van de 

lamp nooit meer in je schijnen.
Het feestgedruis rond bruid en 

bruidegom zal in jou 
nooit meer te horen zijn.
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Openbaring 18:9-24

“Eens waren je handelaars de groten 
der aarde, alle volken bezweken voor 

je verleidende toverij.
Maar ook vloeide in deze stad het 
bloed van profeten en heiligen, en 

van al degenen die op aarde werden 
geslacht.”
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Op hoeveel manieren kun je het 
zeggen?

Babylon verliest!
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Deelnemersgids, blz. 106

Samenvatting
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Samenvatting 6

Geloof het:
Babylon gaat echt verliezen.

Zij raakt alles kwijt!
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