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Continental Theological Seminary in Sint-Pieters-Leeuw, België. 
Hij is onder andere afgestudeerd met een master in toegepaste taal-
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Wie is het beest? 
Wie is de antichrist?

Hier is nu eindelijk het eerste 
werkboek in het Nederlands. 

De Bijbelse tekst (HSV), met vra-
gen en sleutels, geeft iedereen 
op een gemakkelijke manier toe-
gang tot het begrijpen van het 
boek van Openbaring op school, 
in de kerk, thuis of tijdens je stille 
tijd. Vragen en een duidelijk ant-
woord met uitleg om de geestelij-
ke lessen direct op jouw leven toe 
te passen. 
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Books for Ministry & Peace by the 
Spirit

PeaceLiterature, opgericht in 2020, Brussel BELGIË, pu-
bliceert en verkoopt christelijke boeken. Onze passie is het 
verspreiden van exegetische theologie voor praktische be-
diening in Europa en daarbuiten. We hopen leken, kerk-
leiders en academici toe te rusten om verder te bouwen 
aan de vrede door samen te werken met de Geest van God.
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Openbaring 8:1-5
Opening van het zevende zegel
1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een 
stilte in de hemel van ongeveer een halfuur.
2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen 
werden zeven bazuinen gegeven.
3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat 
bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, 
opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het 
gouden altaar vóór de troon zou leggen.
4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de 
heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.
5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur 
van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, 
donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

Vragen
1. Welke retorische functie heeft “de stilte” in v. 1?

2. Zijn er gewoon zeven engelen in Gods aanwezigheid?

3. Hoeveel aartsengelen zijn er in de Joodse angelologie?
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4. Welke relationele verbinding bestaat er tussen het 
wierookvat en de heiligen?

5. Wat is de link tussen de gebeden van de heiligen en de 
bazuinoordelendie gepaard gaan met donderslagen, 
bliksemstralen en aardbeving)?

6. Waarom introduceert 8:2 al de bazuinen hoewel het verhaal 
over de zegels maar bij 8:5 klaar is?

7. Welke plaag wordt door de eerste bazuin verkondigd?

8. Welke bronnen gebruikt Johannes voor de concepten 
hagel, vuur en bloed?

Openbaring 8:6-13
Zeven engelen met zeven bazuinen
6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich 
gereedmaken om op de bazuin te blazen.
7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, 
vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En 
het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras 
verbrandde.
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3. Bekijk Exo. 28:38. Waar is de plaat op bevestigd die de  Aäronitische 
priesters aangenaam maakt voor het aangezicht van God?

 Op hun voorhoofd.
4. Wat betekent dus deze verklaring?
 Dat de gelovigen in Jezus Christus heilig zijn, aanvaard en beschermd door 

Yahwe.
5. Wie zijn dus de 144.000?
 De gelovigen in Jezus.
6. Wordt dit aantal letterlijk of symbolisch gebruikt?
 Symbolisch, 12x12 duizend.
7. Wie zijn dan de Israëlieten?
 De gelovigen in Jezus Christus, Israël kata pneuma (volgens de Geest).

Vragen Openbaring 7:9-17
1. Wie heeft er witte gewaden ?
 Alle gelovigen in Jezus Christus van alle volkeren.
2. Hoeveel mensen zijn dat?
 Te veel om te tellen // Ontelbaar velen.
3. Wanneer vindt de grote verdrukking plaats?
 Vanaf de eerste eeuw tot de terugkomst van Jezus.
4. Hoe weten wij dat?
 Johannes was al in de grote verdrukking (Op 1:6).
5. Waar is Gods tempel?
 Daar waar God aanwezig is.
6. Waar moeten wij God aanbidden?
 In Zijn tempel.
7. Hoeveel uren moeten wij God dienen?
 24/24, 7/7.

Vragen Openbaring 8:1-5
1. Welke retorische functie heeft “de stilte” in v. 1?
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 Om spanning te produceren in afwachting van de zeven bazuinen.
2. Zijn er gewoon zeven engelen in Gods aanwezigheid?
 Neen, er zijn er duizenden, maar hier gaat het over de zeven acties, 

verkondigd door de zeven bazuinen.
3. Hoeveel aartsengelen zijn er in de Joodse angelologie?
 Meestal zeven (Tob. 12:15; 1 Henoch 20:1–8; 40; 54:6; 71:8–9; 81:5; 

90:21–22; Test. Levi 3:5; Pirke de Rabbi Eliezer 4) 3

4. Welke relationele verbinding bestaat er tussen het wierookvat en de 
heiligen?

 De gebeden.
5. Wat is de link tussen de gebeden van de heiligen en de bazuinoordelendie 

gepaard gaan met donderslagen, bliksemstralen en aardbeving)?
 De mensen die zich niet tot Jezus bekeren zijn verantwoordelijk voor de 

vervolging en het lijden van de kerk. Er staat hen dus lijden op te wachten.
6. Waarom introduceert 8:2 al de bazuinen hoewel het verhaal over de zegels 

maar bij 8:5 klaar is?
 Die narratieven zijn er  om aan te tonen dat de gebeurtenissen rond de 

zeven zegels eigenlijk niet anders zijn dan de gebeurtenissen rond de zeven 
bazuinen, herhalingsprincipe met het retorische effect om de boodschap te 
versterken. Cf. bv. 8:5 en 8:7. Het gaat duidelijk om dezelfde gebeurtenissen.

7. Welke plaag wordt door de eerste bazuin verkondigd?
 Hagel, vuur en bloed.
8. Welke bronnen gebruikt Johannes voor de concepten hagel, vuur en 

bloed?

3 G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, NIGTC (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1999), 454.




