Naspeuringen van Paul Theelen: De openbaring van Johannes
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I-1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft,
om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij
door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al
wat hij gezien heeft.
3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die
bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem,
Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon
zijn;
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden,
en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze
zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik,
zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem
doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja,
amen.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die
was, en Die komen zal, de Almachtige.
9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het
Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd
Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.
10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote
stem, als van een bazuin,
11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij
ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn,
namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar
Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.
12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij
omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;
13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde,
bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden
gordel;
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen
gelijk een vlam vuurs;
15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn
stem als een stem van vele wateren.
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een
tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar
kracht.
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn
rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.
19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na
dezen:
20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en
de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en
de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.
The Revelation of Jesus Christ
The Revelation of Jesus Christ is communicated to John through prophetic visions.
(1:1–9)
John is instructed by the "one like a son of man" to write all that he hears and
sees, from the prophetic visions, to Seven Churches of Asia. (1:10–13)
The appearance of the "one like a son of man" is given, and he reveals what the seven
stars and seven lampstands represent. (1:14–20)
II-1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij,
Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden
kandelaren wandelt:
2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt
dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en
zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;
3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en
zijt niet moede geworden.
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4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en
zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren,
indien gij u niet bekeert.
6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.
7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal
hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods
is.
8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de
Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering
dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge
des satans.
10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden
in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben
van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van
den tweeden dood niet beschadigd worden.
12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het
tweesnijdend scherp zwaard heeft:
13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij
houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke
Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.
14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van
Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen,
opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.
15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.
16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren
met het zwaard Mijns monds.
17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal
hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten
keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan
die hem ontvangt.
18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die
Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:
19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw
werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve
zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij
hoereren en afgodenoffer eten.
21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij
heeft zich niet bekeerd.
22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote
verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.
23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten,
dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk
naar uw werken.
24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze
leer niet hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen:
Ik zal u geen anderen last opleggen;
25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.
26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht
geven over de heidenen;
27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten
vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
28 En Ik zal hem de morgenster geven.
29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Messages for seven churches of Asia
Ephesus: From this church, he "who overcomes is granted to eat from the tree of life,
which is in the midst of the Paradise of God." (2:1–7)
Praised for not bearing those who are evil, testing those who say they are apostles
and are not, and finding them to be liars; hating the deeds of the Nicolaitans;
having persevered and possessing patience.
Admonished to "do the first works" and to repent for having left their "first love."
Smyrna: From this church, those who are faithful until death, will be given "the
crown of life." He who overcomes shall not be hurt by the second death. (2:8–11)
Praised for being "rich" while impoverished and in tribulation.
Admonished not to fear the "synagogue of Satan", nor fear a ten-day tribulation of
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being thrown into prison.
Pergamum: From this church, he who overcomes will be given the hidden manna to eat
and a white stone with a secret name on it." (2:12–17)
Praised for holding "fast to My name", not denying "My faith" even in the days of
Antipas, "My faithful martyr."
Admonished to repent for having held the doctrine of Balaam, who taught Balak to put
a stumbling block before the children of Israel; eating things sacrificed to idols,
committing sexual immorality, and holding the "doctrine of the Nicolaitans."
Thyatira: From this church, he who overcomes until the end, will be given power over
the nations in order to dash them to pieces with a rod of iron; he will also be given
the "morning star." (2:18–29)
Praised for their works, love, service, faith, and patience.
Admonished to repent for allowing a "prophetess" to promote sexual immorality and to
eat things sacrificed to idols.
Sardis: From this church, he who overcomes will be clothed in white garments, and his
name will not be blotted out from the Book of Life; his name will also be confessed
before the Father and his angels. (3:1–6)
Admonished to be watchful and to strengthen since their works have not been perfect
before God.
Philadelphia: From this church, he who overcomes will be made a pillar in the temple
of God having the name of God, the name of the city of God, "New Jerusalem", and the
Son of God's new name. (3:7–13)
Praised for having some strength, keeping "My word", and having not denied "My name."
Reminded to hold fast what they have, that no one may take their crown.
Laodicea: From this church, he who overcomes will be granted the opportunity to sit
with the Son of God on his throne. (3:14–22)
Admonished to be zealous and repent from being "lukewarm"; they are instructed to buy
the "gold refined in the fire", that they may be rich; to buy "white garments", that
they may be clothed, so that the shame of their nakedness would not be revealed; to
anoint their eyes with eye salve, that they may see.
III-1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is:
Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken,
dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.
2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet
vol gevonden voor God.
3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u.
Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet
weten, op wat ure Ik over u komen zal.
4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt
hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig
zijn.
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam
geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn
Vader en voor Zijn engelen.
6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige,
de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij
sluit, en niemand opent:
8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die
sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn
Naam niet verloochend.
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij
Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen,
en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit
de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op
de aarde wonen.
11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal
niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam
der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God
afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de
trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of
heet!
16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond
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spuwen.
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en
gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij
rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande
uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien
moogt.
19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur
opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik
overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
IV-1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel;
en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide:
Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.
2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en
er zat Een op den troon.
3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een
regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.
4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en
twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen
op hun hoofden.
5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige
lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons,
en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het
derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden
arend gelijk.
8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van
binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den
troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;
10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en
aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon,
zeggende:
11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht;
want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
Before the Throne of God
The Throne of God appears, surrounded by twenty four thrones with twenty-four elders
seated in them. (4:1–5)
The four living creatures are introduced. (4:6–11)
A scroll, with seven seals, is presented and it is declared that the Lion of the
tribe of Judah, from the "Root of David", is the only one worthy to open this scroll.
(5:1–5)
When the "Lamb having seven horns and seven eyes" took the scroll, the creatures of
heaven fell down before the Lamb to give him praise, joined by myriads of angels and
the creatures of the earth. (5:6–14)
V-1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek,
geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.
2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het
boek te openen, en zijn zegelen open te breken?
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek
openen, noch hetzelve in zien.
4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te
lezen, noch hetzelve in te zien.
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam
van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven
zegelen open te breken.
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het
midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en
zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den
troon zat.
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8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig
ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol
reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn
zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit
alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als
koningen heersen op de aarde.
11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en
de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal
duizenden;
12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de
kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die
in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon
zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in
alle eeuwigheid.
14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en
aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.
VI-1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had,
en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en
zie!
2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een
kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en
zie!
4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht
gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem
werd een groot zwaard gegeven.
5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en
zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in
zijn hand.
6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe
voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den
wijn niet.
7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier,
die zeide: Kom en zie!
8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de
hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der
aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der
aarde.
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen
dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat
zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun
broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote
aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe
vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en
eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend,
en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de
spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van
het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
Seven Seals are opened
First Seal: A white horse appears, whose crowned rider has a bow with which to
conquer. (6:1–2)
Second Seal: A red horse appears, whose rider is granted a "great sword" to take
peace from the earth. (6:3–4)
Third Seal: A black horse appears, whose rider has "a pair of balances in his hand",
where a voice then says, "A measure of wheat for a penny, and three measures of
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barley for a penny; and [see] thou hurt not the oil and the wine." (6:5–6)
Fourth Seal: A pale horse appears, whose rider is Death, and Hades follows him. Death
is granted a fourth part of the earth, to kill with sword, with hunger, with death,
and with the beasts of the earth. (6:7–8)
Fifth Seal: "Under the altar", appeared the souls of martyrs for the "word of God",
who cry out for vengeance. They are given white robes and told to rest until the
martyrdom of their brothers is completed. (6:9–11)
Sixth Seal: (6:12–17)
There occurs a great earthquake where "the sun becomes black as sackcloth of hair,
and the moon like blood" (6:12).
The stars of heaven fall to the earth and the sky recedes like a scroll being rolled
up (6:13–14).
Every mountain and island is moved out of place (6:14).
The people of earth retreat to caves in the mountains (6:15).
The survivors call upon the mountains and the rocks to fall on them, so as to hide
them from the "wrath of the Lamb" (6:16).
Interlude: The 144,000 Hebrews are sealed.
144,000 from the Twelve Tribes of Israel are sealed as servants of God on their
foreheads (7:1–8)
A great multitude stand before the Throne of God, who come out of the Great
Tribulation, clothed with robes made "white in the blood of the Lamb" and having palm
branches in their hands. (7:9–17)
Seventh Seal: Introduces the seven trumpets (8:1–5)
"Silence in heaven for about half an hour" (8:1).
Seven angels are each given trumpets (8:2).
An eighth angel takes a "golden censer", filled with fire from the heavenly altar,
and throws it to the earth (8:3–5). What follows are "peals of thunder, rumblings,
flashes of lightning, and an earthquake" (8:5).
After the eighth angel has devastated the earth, the seven angels introduced in verse
2 prepare to sound their trumpets (8:6).
VII-1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde,
houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de
zee, noch tegen enigen boom.
2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des
levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht
gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig
duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.
5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend
verzegeld;
6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Nafthali waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf
duizend verzegeld;
7 Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf
duizend verzegeld;
8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf
duizend verzegeld.
9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie,
en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed
zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den
troon zit, en het Lam.
11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier
dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,
12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en
de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.
13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met
de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het,
die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en
hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel;
en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.
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16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen
niet vallen, noch enige hitte.
17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een
Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen
afwissen.
VIII-1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen
in den hemel, omtrent van een half uur.
2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen
gegeven.
3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden
wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller
heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.
4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des
engels voor God.
5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het
op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.
7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met
bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en
al het groene gras is verbrand.
8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur
brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.
9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het
derde deel der schepen is vergaan.
10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een
fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op
de fonteinen der wateren.
11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot
alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.
12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en
het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve
zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van
den nacht desgelijks.
13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met
grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen
der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.
Seven trumpets are sounded (Seen in Chapters 8, 9, and 12).
First Trumpet: Hail and fire, mingled with blood, are thrown to the earth burning up
a third of the trees and green grass. (8:6–7)
Second Trumpet: Something that resembles a great mountain, burning with fire, falls
from the sky and lands in the ocean. It kills a third of the sea creatures and
destroys a third of the ships at sea. (8:8–9)
Third Trumpet: A great star, named Wormwood, falls from heaven and poisons a third of
the rivers and springs of water. (8:10–11)
Fourth Trumpet: A third of the sun, the moon, and the stars are darkened creating
complete darkness for a third of the day and the night. (8:12–13)
Fifth Trumpet: The First Woe (9:1–12)
A "star" falls from the sky (9:1).
This "star" is given "the key to the bottomless pit" (9:1).
The "star" then opens the bottomless pit. When this happens, "smoke [rises] from [the
Abyss] like smoke from a gigantic furnace. The sun and sky [are] darkened by the
smoke from the Abyss" (9:2).
From out of the smoke, locusts who are "given power like that of scorpions of the
earth" (9:3), who are commanded not to harm anyone or anything except for people who
were not given the "seal of God" on their foreheads (from chapter 7) (9:4).
The "locusts" are described as having a human appearance (faces and hair) but with
lion's teeth, and wearing "breastplates of iron"; the sound of their wings resembles
"the thundering of many horses and chariots rushing into battle" (9:7–9).
Sixth Trumpet: The Second Woe (9:13–21)
The four angels bound to the great river Euphrates are released to prepare two
hundred million horsemen.
These armies kill a third of mankind by plagues of fire, smoke, and brimstone.
Interlude: The little scroll. (10:1–11)
An angel appears, with one foot on the sea and one foot on the land, having an opened
little book in his hand.
Upon the cry of the angel, seven thunders utter mysteries and secrets that are not to
be written down by John.
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John is instructed to eat the little scroll that happens to be sweet in his mouth,
but bitter in his stomach, and to prophesy.
John is given a measuring rod to measure the temple of God, the altar, and those who
worship there.
Outside the temple, at the court of the holy city, it is trod by the nations for
forty-two months (3+1⁄2 years).
Two witnesses prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. (11:1–14)
Seventh Trumpet: The Third Woe that leads into the seven bowls (11:15–19)
The temple of God opens in heaven, where the ark of his covenant can be seen. There
are lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail.
IX-1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen
uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als
rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook
des puts.
3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk
de schorpioenen der aarde macht hebben.
4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige
groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun
voorhoofden niet hebben.
5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van
hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een
schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.
6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en
zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid
zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als
aangezichten van mensen.
8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van
leeuwen.
9 En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner
vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.
10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun
staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in
het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.
12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen.
13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des
gouden altaars, dat voor God was,
14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die
gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.
15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en
dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.
16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien
duizenden; en ik hoorde hun getal.
17 En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en
hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als
hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer,
18 Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en
door den rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging.
19 Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de
slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.
20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet
bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de
gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen,
noch horen, noch wandelen;
21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen,
noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.
X-1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel,
die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn
aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.
2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn
rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.
3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen
had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
4 En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven
hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de
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zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.
5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar
den hemel.
6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft
en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin
is, dat er geen tijd meer zal zijn;
7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de
verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten,
verkondigd heeft.
8 En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga
henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en
op de aarde staat.
9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij
zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw
mond zal het zoet zijn als honig.
10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn
mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
11 En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en
talen, en koningen.
XI-1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel
stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin
aanbidden.
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het
is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig
maanden.
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend
tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde
staan.
5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun
vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner
profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de
aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den
afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk
genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode
lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode
lichamen in graven gelegd worden.
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde
bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen,
die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan;
en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen
aanschouwden.
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op.
En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad
is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de
overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid
gegeven.
14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel,
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus,
en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder
op hun aangezichten, en aanbaden God,
17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal!
dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden,
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te
verderven degenen, die de aarde verdierven.
19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is
gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en
aardbeving, en grote hagel.
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XII-1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw,
bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren;
2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode
draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke
hoeden.
4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de
aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou
verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren
roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God
bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
» meer
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en
de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel
en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en
zijn engelen zijn met hem geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de
kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de
verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is
nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die
de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn,
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw
vervolgd, die het manneken gebaard had.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou
vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden,
en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij
haar door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de
rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de
overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus
Christus hebben.
18 En ik stond op het zand der zee.
The Seven Spiritual Figures. (Events leading into the Third Woe)
A Woman "clothed with a white robe, with the sun at her back, with the moon under her
feet, and on her head a crown of twelve stars" is in pregnancy with a male child.
(12:1–2)
A great Dragon (with seven heads, ten horns, and seven crowns on his heads) drags a
third of the stars of Heaven with his tail, and throws them to the Earth. (12:3–4).
The Dragon waits for the birth of the child so he can devour it. However, sometime
after the child is born, he is caught up to God's throne while the Woman flees into
the wilderness into her place prepared of God that they should feed her there for
1,260 days (3+1⁄2 years). (12:5–6). War breaks out in heaven between Michael and the
Dragon, identified as that old Serpent, the Devil, or Satan (12:9). After a great
fight, the Dragon and his angels are cast out of Heaven for good, followed by praises
of victory for God's kingdom. (12:7–12). The Dragon engages to persecute the Woman,
but she is given aid to evade him. Her evasiveness enrages the Dragon, prompting him
to wage war against the rest of her offspring, who keep the commandments of God and
have the testimony of Jesus Christ. (12:13–17)
A Beast (with seven heads, ten horns, and ten crowns on his horns and on his heads
names of blasphemy) emerges from the Sea, having one mortally wounded head that is
then healed. The people of the world wonder and follow the Beast. The Dragon grants
him power and authority for forty-two months. (13:1–5)
The Beast of the Sea blasphemes God's name (along with God's tabernacle and his
kingdom and all who dwell in Heaven), wages war against the Saints, and overcomes
them. (13:6–10)
Then, a Beast emerges from the Earth having two horns like a lamb, speaking like a
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dragon. He directs people to make an image of the Beast of the Sea who was wounded
yet lives, breathing life into it, and forcing all people to bear "the mark of the
Beast", "666". Events leading into the Third Woe:
The Lamb stands on Mount Zion with the 144,000 "first fruits" who are redeemed from
Earth and victorious over the Beast and his mark and image. (14:1–5)
The proclamations of three angels. (14:6–13)
One like the Son of Man reaps the earth. (14:14–16)
A second angel reaps "the vine of the Earth" and throws it into "the great winepress
of the wrath of God... and blood came out of the winepress... up to one thousand six
hundred stadia." (14:17–20)
The temple of the tabernacle, in Heaven, is opened (15:1–5), beginning the "Seven
Bowls" revelation.
Seven angels are given a golden bowl, from the Four Living Creatures, that contains
the seven last plagues bearing the wrath of God. (15:6–8)
XIII-1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden
en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden
was een naam van gods lastering.
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers
voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en
zijn troon, en grote macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde
werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het
beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken;
en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn
tabernakel, en die in den hemel wonen.
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te
overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der
wereld.
9 Indien iemand oren heeft, die hore.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien
iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is
de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams
hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve,
en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens
dodelijke wonde genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de
aarde, voor de mensen.
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe
doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op
de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een
beeld zouden maken.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven,
opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van
het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen
en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van
het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want
het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
XIV-1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem
honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun
voorhoofden.
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem
van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun
citers;
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de
ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend,
die van de aarde gekocht waren.
4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen
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zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de
mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon
van God.
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het
eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle
natie, en geslacht, en taal, en volk;
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure
Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en
de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen,
Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken
heeft gedrenkt.
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het
beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan
zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in
den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de
heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust
dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns
naams ontvangt.
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren
en het geloof van Jezus.
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de
doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten
mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.
14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon
gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.
15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene,
Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen,
dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.
16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf
een scherpe sikkel.
18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij
riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw
scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn
druiven zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard
der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.
20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak
gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver.
XV-1 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel;
namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn
Gods geëindigd.
2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van
het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams,
welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;
3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams,
zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig
en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!
4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen
heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn
openbaar geworden.
5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel
werd geopend.
6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met
rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels.
7 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den
toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.
8 En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en
niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd
waren.
XVI-1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende
tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op
de aarde.

Naspeuringen van Paul Theelen: De openbaring van Johannes

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad
en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn
beeld aanbaden.
3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een
dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.
4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der
wateren; en de wateren werden bloed.
5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en
Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun
ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de
mensen te verhitten door vuur.
9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht
heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is
verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;
11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren;
en zij bekeerden zich niet van hun werken.
12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn
water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang
der zon komen zullen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond
des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de
koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien
groten dag des almachtigen Gods.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat
hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt
Armageddon.
17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit
den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.
18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een
grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest
zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.
19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn
gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den
drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de
mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage
was zeer groot.
Seven bowls are poured onto Earth:
First Bowl: A "foul and malignant sore" afflicts the followers of the Beast. (16:1–2)
Second Bowl: The Sea turns to blood and everything within it dies. (16:3)
Third Bowl: All fresh water turns to blood. (16:4–7)
Fourth Bowl: The Sun scorches the Earth with intense heat and even burns some people
with fire. (16:8–9)
Fifth Bowl: There is total darkness and great pain in the Beast's kingdom. (16:10–11)
Sixth Bowl: The Great River Euphrates is dried up and preparations are made for the
kings of the East and the final battle at Armageddon between the forces of good and
evil. (16:12–16)
Seventh Bowl: A great earthquake and heavy hailstorm: "every island fled away and the
mountains were not found." (16:17–21)
XVII-1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden,
kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel
der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn
dronken geworden van den wijn harer hoererij.
3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende
op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven
hoofden en tien hoornen.
4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en
kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van
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gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote
Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed
der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote
verwondering.
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de
verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden
heeft en de tien hoornen.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond,
en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen
niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende
het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op
welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander
is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds
blijven.
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven
en gaat ten verderve.
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk
nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het
beest.
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een
Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en
uitverkorenen en gelovigen.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn
volken, en scharen, en natiën, en tongen.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en
zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met
vuur verbranden.
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij
enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden
Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over
de koningen der aarde.
Aftermath: Vision of John given by "an angel who had the seven bowls"
The great Harlot who sits on a scarlet Beast (with seven heads and ten horns and
names of blasphemy all over its body) and by many waters: Babylon the Great. The
angel showing John the vision of the Harlot and the scarlet Beast reveals their
identities and fates (17:1–18)
New Babylon is destroyed. (18:1–8)
The people of the Earth (the kings, merchants, sailors, etc.) mourn New Babylon's
destruction. (18:9–19)
The permanence of New Babylon's destruction. (18:20–24)
XVIII-1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel,
hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.
2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is
gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een
bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en
hatelijk gevogelte;
3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de
koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn
geworden uit de kracht harer weelde.
4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk,
opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet
ontvangt.
5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is
harer ongerechtigheden gedachtig geworden.
6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel,
naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar
dubbel.
7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote
pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin,
en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en
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zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen
haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen
zien;
10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad
Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.
11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun
waren meer koopt;
12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van
fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend
hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van
koper, en van ijzer, en van marmersteen;
13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en
meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens,
en van lichamen, en de zielen der mensen.
14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en
wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.
15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre
staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende;
16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en
purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met
paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.
17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die
ter zee handelen, stonden van verre;
18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote
stad gelijk?
19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende,
zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden,
van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.
20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten,
want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.
21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in
de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal
niet meer gevonden worden.
22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners,
zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u
gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden.
23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en
ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der
aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.
24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen,
die gedood zijn op de aarde.
XIX-1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare
in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de
kracht zij den Heere, onzen God.
2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer
geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed
Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.
3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.
4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God,
Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!
5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn
dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!
6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als
een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige
God, heeft als Koning geheerst.
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de
bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want
dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal
van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden
Gods.
10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie,
dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de
getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der
profetie.
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was
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genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke
hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt
genoemd het Woord Gods.
14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en
rein fijn lijnwaad.
15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou.
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den
wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.
16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der
koningen, en Heere der heren.
17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende
tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert
u tot het avondmaal des groten Gods;
18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en
het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en
het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.
19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om
krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.
20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het
merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee
zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat,
hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.
The Marriage Supper of the Lamb
A great multitude praises God. (19:1–6)
The marriage Supper of the Lamb. (19:7–10)
The Judgment of the two Beasts, the Dragon, and the Dead (19:11–20:15)
The Beast and the False Prophet are cast into the Lake of Fire. (19:11–21)
The Dragon is imprisoned in the Bottomless Pit for a thousand years. (20:1–3)
The resurrected martyrs live and reign with Christ for a thousand years. (20:4–6)
After the Thousand Years
The Dragon is released and goes out to deceive the nations in the four corners of the
Earth—Gog and Magog—and gathers them for battle at the holy city. The Dragon makes
war against the people of God, but is defeated. (20:7–9)
The Dragon is cast into the Lake of Fire with the Beast and the False Prophet.
(20:10)
The Last Judgment: the wicked, along with Death and Hades, are cast into the Lake of
Fire, which is the second death. (20:11–15)
XX-1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel
des afgronds, en een grote keten in zijn hand;
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem
duizend jaren;
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem,
opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd
zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik
zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het
Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het
merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en
heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren
geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij
zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn
gevangenis ontbonden worden.
8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn,
den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het
zand aan de zee.
9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der
heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft
hen verslonden.
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10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers,
alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en
nacht in alle eeuwigheid.
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens
aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend;
en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit
hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden,
die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd
geworpen in den poel des vuurs.
XXI-1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel,
en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God
uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is
bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf
zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch
rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot
mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het
Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een
zoon zijn.
8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en
hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in
den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol
geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts,
ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.
10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij
de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen
gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten
twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf
geslachten der kinderen Israëls.
13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden
drie poorten, van het westen drie poorten.
14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf
apostelen des Lams.
15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en
haar poorten, en haar muur.
16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat
de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de
hoogte derzelve waren even gelijk.
17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen,
welke des engels was.
18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas
gelijk.
19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente
versierd. Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon,
het vierde Smaragd.
20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl,
het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde
Amethyst.
21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl;
en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar
tempel, en het Lam.
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen;
want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der
aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
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25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht
zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen
spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.
The New Heaven and Earth, and New Jerusalem
A "new heaven" and "new earth" replace the old heaven and old earth. There is no more
suffering or death. (21:1–8)
God comes to dwell with humanity in the New Jerusalem. (21:2–8)
Description of the New Jerusalem. (21:9–27)
The River of Life and the Tree of Life appear for the healing of the nations and
peoples. The curse of sin is ended. (22:1–5)
XXII-1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens,
klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de
boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne
vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal
daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node
hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle
eeuwigheid.
6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God
der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen,
hetgeen haast moet geschieden.
7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks
bewaart.
8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze
gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die
mij deze dingen toonde.
9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht,
en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren;
aanbid God.
10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de
tijd is nabij.
11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde;
en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij
nog geheiligd worde.
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden,
gelijk zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des
levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de
doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en
doet.
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de
Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst
heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort:
Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek
geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel
afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek
geschreven is.
20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Conclusion
Christ's reassurance that his coming is imminent. Final admonitions. (22:6–21)
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The author of John (John of Patmos or John the Apostle)
The angel who reveals the Revelation of Jesus Christ
The One who sits on the Throne
Twenty-four crowned elders
Four living creatures
The Lion of Judah who is the seven horned Lamb with seven eyes
Four Horsemen of the Apocalypse
The souls of those who had been slain for the word of God, each given a white robe
Four angels holding the four winds of the Earth
The seal-bearer angel (144,000 of Israel sealed)
A great multitude from every nation
Seven angelic trumpeters
Upon the sound of the first trumpet, hail and fire mingled with blood is thrown to
Earth, burning up a third of the trees on the planet, and all green grass.
With the sounding of the second trumpet, something described as "a great mountain
burning with fire" plunges into the sea and turns a third of the oceans to blood.
Soon after, a third of all sea life and a third of all ships will be destroyed.
Some speculate that the "great mountain" will be an asteroid cast from the heavens.
With the sounding of the third trumpet, a great star called Wormwood falls to the
Earth, poisoning a third of the planet's freshwater sources, such as rivers and
springs. Many will die from the bitterness of its taste.
Following the sounding of the fourth trumpet, a third of the light that shines
from the Sun, moon, and stars becomes dark from the celestial bodies being "struck."
This catastrophe causes complete darkness for a third of the day, even through night
hours. This is the final trumpet that sounds before the three woes, also known as the
fifth, sixth, and seventh trumpets.
The fifth trumpet is the "first woe" of three. Before this trumpet sounds, an
angel (translated as an eagle in some versions) appears, and warns, "Woe, woe, woe,
to those who dwell on the earth, because of the remaining blasts of the trumpet of
the three angels who are about to sound!" The fifth trumpet prompts a personified
star to fall from heaven. The star is given the key to the bottomless pit. After
opening it, the smoke that rises out of the pit darkens the air and blocks the
sunlight. Then, from out of the smoke, the locusts are unleashed. The locusts are
scorpion-tailed warhorses that have a man's face with lion's teeth. Their hair is
long and they fly with locust-like wings. They are adorned with golden crowns and
protected with iron breastplates. They are commanded by their king, Abaddon, to
torment anyone who does not have the seal of God on their forehead, by using their
scorpion-like tails. It is also made clear to them that they must not kill anyone
during the five months of torment.
After the fifth trumpet blast, the sixth one sounds. This is the "second woe",
where four angels are released from their binds in the "great river Euphrates". They
command a force of two-hundred million mounted troops whose horses exude plagues of
fire, smoke, and brimstone from their mouths. The mounted horsemen wore breastplates
with the color of fire, hyacinth, and brimstone. The horses are with lion's head and
their tails, as well, are like a serpent with a head. The plagues exuding from the
horses will kill a third of all mankind.
The sound of the seventh trumpet signals the "third woe." This is the final
trumpet and the final woe. Loud voices in Heaven will say: "The kingdom of the world
has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and
ever."
The star called Wormwood
Angel of Woe
Scorpion-tailed Locusts
Abaddon
Four angels bound to the great river Euphrates
Two hundred million lion-headed cavalry
The mighty angel of Seven thunders
The Two witnesses
Beast of the Sea having seven heads and ten horns
The Woman and her child
The Dragon, fiery red with seven heads
Saint Michael the Archangel
Lamb-horned Beast of the Earth
Image of the Beast of the sea [for the number 666 see the capter Historicism]
Messages of the three angels
The angelic reapers and the grapes of wrath
Seven plague angels
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Seven bowls of wrath
The False Prophet
The Whore of Babylon
The rider on a white horse
The first resurrection and the thousand years
Gog and Magog
Death and Hades

