
Openbaring 6-8:5



Interpretaties van Openbaring

Preteristische benadering

Sterkte: oog voor de situatie van die tijd

Zwakte: onderkent niet dat einde van Openbaring is nog niet vervuld

 Historicistische benadering

Zwakte: subjectief

 Futuristische/eschatologische benadering

Zwakte: heeft geen boodschap voor de oorspronkelijke ontvangers

Idealistische tijdloze, symbolische benadering

Sterkte: doet recht aan symbolische taalgebruik in Openbaring

Zwakte: historische vervulling van Openbaring wordt ontkend



Alle benaderingen zijn nodig

Preteristische benadering

oog voor de situatie van die tijd

Oog voor het genre

 Historicistische benadering

 In alle crises in de geschiedenis herkennen we iets van vervulling

 Futuristische/eschatologische benadering

De centrale boodschap van Openbaring gaat over concrete 
gebeurtenissen in de toekomst.

Idealistische tijdloze, symbolische benadering

We vinden in Openbaring principes van hoe God werkt door de 
eeuwen heen



Alle benaderingen zijn nodig

Profetie: dubbele vervulling: in de nabije toekomst en in 
de verre toekomst. 



Openbaring 6

Vers 1-8: De vier eerste zegels: vier ruiters.

Zach. 1:8-15 en 6:1-8

Vers 9-11: Het vijfde zegel: de zielen aan de 

voet van het altaar

Hoe lang nog? Ps. 79:5, 10; Zach. 1:12

Vers 12-17: Het zesde zegel: Gods antwoord

Jesaja 34:1-4, 8, vgl Jes. 35; Hosea 10:8; Joël 

2:11; Nahum 1:5-6 



Openbaring 7: intermezzo

Vers 1-8: de verzegeling van de 144.000

Ezechiël 9:4-6

Zegel: Exod. 28:11-21, 28; 36:13-21

Gods bezit



Openbaring 7: intermezzo

Kleijne: 144.000 Messiasbelijdende gelovigen

Of…….



Openbaring 7: intermezzo

Vers 1-8: de verzegeling van de 144.000

Een leger, bijv. Numeri 1

Juda als eerste genoemd (Gen. 49:8)

Jozef en Manasse genoemd, Efraïm niet



Openbaring 7: intermezzo

Vers 9-17: een onafzienbare menigte

Dezelfde groep als vers 1-8?



Parallellen

 Openb. 5:5 een van de oudsten zei
– Op.5:6 toen zag ik ..

 Openb. 5:5: de Leeuw uit de stam 
van Juda – Op. 5:6 het Lam als 
geslacht

 Openb. 5:9 het Lam heeft voor God 
mensen gekocht uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal

 Openb.7:4 Johannes hoort het 
aantal die het zegel droegen -
Openb. 7:9 hij ziet een ontelbare 
menigte. 

 Openb.7:5: de stam Juda wordt als 
eerste genoemd, de Messiaanse 
stam: “uit de stam Juda” - Op.7:9
de onafzienbare menige staat voor 
het Lam. 

 Openb. 7:9: een onafzienbare 
menigte … uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal



Openbaring 7: intermezzo

“Een onafzienbare menigte” in vers 9-17 is 

dezelfde groep als de 144.000 in vers 1-8, 

gezien vanuit een ander perspectief.

Een onafzienbare menigte die niemand tellen 

kon: Gen. 16:10; 32:12; 13:16; 15:5; 22:17; 

26:4; 



Openbaring 7: intermezzo

Vers 9: in het wit gekleed: Dan. 11:35; 12:1, 

10

Met palmtakken in hun hand: 

Overwinning, Ps. 118:27; 

Loofhuttenfeest? 2 Macc. 10:7

Vers 10-12 aanbidding;

Vers 13-14 uit de grote verdrukking: Dan. 

11:30-39, 44; 12:10.



Openbaring 7: intermezzo

Vers 13-14: witgewassen met het bloed van 

het Lam

Vers 15: zij dienen Hem in de tempel: Openb. 

22:3

Vers 15-16: Jes. 49:9,10; Jes. 25:8



Openbaring 8

Vers 1: stilte, Sef. 1:7; Zach. 2:17; Hab. 

2:20.

Vers 3: de wierook van het gebed, Ps. 141:1-

2 cf. Lev. 2:2; 16:12-13. 



Groepsgesprekken over 

Openbaring 6-8:5.



Studieavonden over Openbaring

18 januari 2023

15 februari 2023

15 maart 2023

12 april 2023



Voorbereiding voor de volgende 
keer

Lees Openbaring 8:6-11:19
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