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Scène vijf. Straf voor de wereld (15:5-16:21) 
 
 
Opening: Johannes 17 
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de 
tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 

Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem 
gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u 
kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op 
aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 

Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld 
bestond. (…) 
14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld 
horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg 
wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de 
wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is 
de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 
19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar 
voor allen die door hun verkondiging in 
mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, 
Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, 
laat hen zo ook in ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 
 
 
 
 
 
Scène vijf. Straf voor de wereld 
(15:5-16:21) 
zeven schalen uitgegoten (derde wee?) 

1. Scène vijf begint: achter de 
sluier Gods onafwendbare toorn (15:5-16:1) 

2. De eerste schaal: de aarde geslagen (16:2) 
3. De tweede schaal: de zee geslagen (16:3) 
4. De derde schaal: de rivieren geslagen (16:4-7) 
5. De vierde schaal: de lucht geslagen (16:8, 9) 
6. De vijfde schaal: kwelling (16:10, 11) 
7. De zesde schaal: verwoesting (16:12-16) 
8. De zevende schaal: de wereld is niet meer (16:17-21) 
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Scene vijf: zeven schalen met plagen (15: 4- 16: 21) 
 
15:5 Tempel gaat open, zeven engelen die schaal ontvangen 
16: 1 
1ste  
Schaal 

pijnlijke zweren 
De bazuinen geven een gedeeltelijk lijden als waarschuwing. Hier gaat het om 
een totaal lijden voor alle mensen die het merkteken van het beest dragen. 
Het zijn geen waarschuwingen maar bestraffingen. 
Een van de dieren geeft de schaal aan de engelen: de vier dieren stonden 
symbool voor de schepping, de natuur. Het gaat hier om natuurrampen als 
straf. 

16: 3 
2de  
schaal 

zee wordt bloed 
Denk aan de eerste plaag van Egypte. De hele zee wordt bloed 

16: 4 
3de  
schaal 

Rivieren en bronnen worden bloed 
 

16: 8 
4de  
schaal 

Zon verzengt de mensen 
God wordt wel erkend, maar er is geen bekering meer. Alleen lastering. 

 Wederom: Het verband tussen de scenes lijkt niet chronologisch, maar logisch. 
Ze spelen zich tegelijk af. Keer op keer treft rampspoed de wereld (zegels): 
elke keer dat haar lijden wordt toegebracht, waarschuwt God dat dit niet 
straffeloos kan gebeuren (de bazuinen); maar wanneer de waarschuwingen in 
de wind worden geslagen, zal Hij de kwaaddoeners tenslotte straffen (de 
schalen). 
Wel worden voorgaande scenes bekend verondersteld. Er wordt hier gesproken 
over ‘alle mensen die het merkteken van het beest dragen (2)’ en over de 
troon van het beest (10) en over de draak het beest en de profeet (vs 13).   

 

16: 10 
5de  
schaal 

Duisternis en pijn 
Geen bekering meer. 

16:12 De Eufraat valt droog; slag van Armageddon 
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6de  
schaal 

Zoals in de tijd van Israël het kwaad uit het oosten kwam (Babel, Assyrië, de 
Grieken, de Perzen) zo ook hier.  
De draak is de duivel 
Het eerste beest: de staat 
De valse profeet is het tweede beest, de corrumpering van het geloof 
De strijd op de grote dag van de almachtige God. Over deze strijd wordt ook 
gesproken in 16: 16; 19: 17 en 20: 8 en in verschillende OT-ische teksten: 
Ezech. 38-39; Joël 3: 4, Zach 14: 1ev. Zij spreken van een grote Messiaanse 
strijd die gevoerd zal worden waarin het kwaad zal worden verslagen. Deze 
strijd komt vaak aan de orde in de Apocalyptische literatuur, ook buiten de 
Bijbel.  
Zijn de koningen letterlijk bedoeld, vorsten uit het Oosten, Azië, komt er een 
slag bij Armageddon?  
 

16: 15 Onverwacht ‘Als een dief’: Mat. 24: 43; Openb. 3: 3. Vers 15 lijkt een losse zin 
te zijn, een interpretatie, een herinnering. Wie spreekt hier? Het zijn de 
woorden van Jezus… Het lijkt hier wel een waarschuwing van Johannes zelf te 
zijn. Net als het vervolg. 
Wakker blijven en gekleed blijven. (denk aan het vertrek van Israël uit Egypte: 
gordel om en sandalen aan). Waakzaam. Het naakt gevonden worden drukt 
tegelijk ook het oordeel uit. Naaktheid en schaamte horen bij elkaar in OT. 
(Wellicht ook te vergelijken met 2 Kor. 5: 4) 

 ‘Gelukkig’ Er staan zeven ‘zaligsprekingen’ in Openbaring. 
3: 3: Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen 
en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. 
14:13: Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij 
die vanaf nu sterven in verbondenheid met de Heer.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij 
mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ 
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. 
19:9: Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het 
bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier 
zegt, is betrouwbaar.’ 
20:6: Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De 
tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van 
Christus zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen. 
22:7: ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit 
boek. 
22:14: Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom 
beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 
 

16: 16 Harmagedon betekent: heuvel van Megiddo. Komt er een derde+ wereldoorlog 
daar? Megiddo is een tel (heuvel of hoogte) die bestaat uit 26 bouwlagen met 
de ruïnes van oude steden in een klaarblijkelijk strategische locatie bij een pas 
door het Karmelgebergte, die uitzicht geeft op de Jezreëlvallei vanuit het 
westen. Het was een plek die bekend stond om de vele strijd die er gevoerd is. 
Letterlijk kan natuurlijk altijd, maar ik kies er voor om hier te spreken over een 
eindtijd van oorlogen, die er altijd geweest zijn, zonder letterlijk naar 
overheden en koninkrijken in het oosten te wijzen. (Lees ook mat. 24: 6 ev) 

16: 17 
7de  

Over de lucht, het vierde element? Aarde, water, vuur (zon) en lucht 
Of symbool van ‘niets’ of juist ‘de stad Babylon’ dat lucht is ? 
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schaal Donder en bliksem, weer Gods aanwezigheid. De steden, de beschaving, de 
prestaties van mensen zullen verdwijnen. 
Luide stem: 16: 1,  
Jesaja 66: 6: Er klinkt tumult in de stad, een luide stem uit de tempel: het is 
de stem van de HEER, die zijn vijanden vergeldt naar hun daden. 
Babylon staat symbool voor iedere grote stad die zichzelf macht toedicht. In 
Johannes’ tijd was dat natuurlijk Rome. 
Schaal zeven brengt totale uitwissing. 
 

 
 
Afsluiting: NL 558: 
1 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

5 
Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 

6 
Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 

7 
Om het woord van goddelijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 
Kyrie eleison. 

 
10 
Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 
 
Scene zes: Zeven woorden van recht over de Stad Babylon (17: 1-19: 10) 
 
 
17: 1 
1ste 
woord 

 

Vrouw op rood beest 
Babylon de hoer (later tegenover Jeruzalem de bruid van God) 
De ontucht waar Babylon toe verleidt is meer dan seksuele ontucht, het is 
liefhebben van de wereld: aanbidding van de draak in plaats van God. Babylon 
is invloedrijk, aantrekkelijk, slecht, weerzinwekkend 

17: 7 
2de  
woord 

 

Onthulling van de betekenis (in het Grieks mysterion, geheimenis) 
Het wordt er niet duidelijker op.  
Het beest was, is niet, en rijst weer op en zal vernietigd worden. 
Zeven heuvelen, zou op Rome kunnen duiden. Symbool voor de grote stad met 
kracht en macht. 
Zeven koningen en een achtste koning 
Tien horens zijn tien koningen 
Het lam zal overwinnen. En wie hem toebehoren? 
Ik ben geneigd de getallen symbolisch te lezen: veel, veel macht etc. 

17: 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag 
over aan het beest. Maar het lam zal overwinnen. 

 


