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De Openbaring van Johannes
1 De openbaring van Jesus Christus, die God

Hem gaf, om aan zijn dienaars te tonen, wat
weldra geschieden moet; en die Hij door het
zenden van zijn engel bekend heeft gemaakt aan
zijn dienaar Johannes. 2 Deze betuigt het woord
van God en de getuigenis van Jesus Christus:
al wat hij zag. 3 Zalig hij, die de woorden
voorleest der Profetie; ook zij die ze horen, en die
bovendien onderhouden, wat daarin geschreven
staat. Want de tijd is nabij! 4 Johannes, aan de
zeven kerken in Azië: Genade zij u en vrede
van Hem, die is, en die wàs, en die kòmt;
en van de zeven Geesten voor zijn troon; 5 en
van Jesus Christus, den waarachtigen Getuige,
den Eerstgeborene der doden en den Opperste
van de koningen der aarde. Aan Hem, die ons
bemint, die ons door zijn Bloed van de zonde
verlost heeft, 6 die ons ook tot een koningschap
heeft gemaakt, tot priesters voor zijn God en zijn
Vader: aan Hem zij de glorie en de macht in de
eeuwen der eeuwen. Amen! 7 Zie, Hij komt met
de wolken; en alle oog zal Hem zien, zelfs zij
die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten
der aarde zullen zich op de borst kloppen om
Hem. Ja! Amen! 8 Ik ben de Alfa en Omega,
zegt God de Heer, Hij die is, en die wàs en
die kòmt: de Almachtige. 9 Ik Johannes, uw
broeder en uw deelgenoot in de verdrukking, in
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het koningschap en de volharding in Jesus: ik
was op het eiland, Patmos genaamd, terwille van
Gods woord en de getuigenis van Jesus. 10 Op
de dag des Heren was ik in geestverrukking,
en ik hoorde achter mij een machtige stem als
van een bazuin. 11 Deze sprak: Wat ge ziet,
schrijf dat op in een boek, en zend het aan de
zeven kerken: naar Éfese, Smyrna, Pérgamus,
en Tuatira, naar Sardes, Filadélfia en Laodicea.
12 Ik keerde mij om, om naar de stem te zien,
die tot mij sprak. En toen ik me had omgekeerd,
zag ik zeven gouden luchters; 13 en te midden der
luchters iemand, een Mensenzoon gelijk. Hij was
gekleed in een lang-afhangend gewaad, de borst
omgord met een gouden gordel; 14 zijn hoofd en
zijn haren waren wit als sneeuwwitte wol; 15 zijn
ogen waren als een vuurvlam, en zijn voeten
geleken glanzend koper, in de oven gegloeid; zijn
stem was als het geruis van vele wateren. 16 In
zijn rechterhand had Hij zeven sterren, en uit
zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard.
Zijn aanblik was schitterend, als de zon in haar
kracht. 17 Toen ik Hem zag, viel ik als dood
aan zijn voeten. Maar Hij legde op mij zijn
rechterhand, en Hij sprak: Vrees niet! Ik ben
de Eerste en de Laatste. 18 Ik ben de Levende;
Ik was dood, doch zie, Ik leef in de eeuwen der
eeuwen. En Ik heb de sleutels van de dood en
van het dodenrijk. 19 Schrijf nu op wat ge gezien
hebt: èn wat thans is, èn wat hierna geschieden
zal. 20 Dit is het geheim der zeven sterren, die
ge op mijn rechterhand hebt gezien, en van de
zeven gouden luchters: De zeven sterren zijn de
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engelen der zeven kerken, en de zeven luchters
zijn de zeven kerken zelf.

2
1 Schrijf aan den engel der kerk te Éfese.

Dit zegt Hij, die de zeven sterren houdt in
zijn rechterhand, die rondgaat te midden der
zeven gouden luchters: 2 Ik ken uw werken,
uw zwoegen en uw geduld; en Ik weet, dat
ge de bozen niet kunt verdragen. Ge hebt
hen, die zich apostelen noemen, —maar ze zijn
het niet—op de proef gesteld, en ze leugenaars
bevonden. 3 Ook bezit ge geduld, en veel hebt
ge uitgestaan terwille van mijn Naam, zonder
moede te worden. 4 Maar Ik heb tégen u, dat
ge uw eerste liefde verloren hebt. 5 Denk er
eens aan, van welke hoogte ge zijt neergestort;
bekeer u, en doe de werken van weleer. Zo
niet, dan kom Ik op u af; Ik zal uw luchter van
zijn plaats verwijderen, zo ge u niet bekeert.
6 Dit echter hebt ge vóór, dat ge de werken der
Nikolaieten haat, die ook Ik haat. 7 Wie oren
heeft, die hore wat de Geest zegt tot de kerken:
Wie overwint, zal Ik doen eten van de boom
des levens, die staat in het Paradijs van God.
8 Schrijf aan den engel der kerk te Smyrna. Dit
zegt de Eerste en de Laatste, Hij die dood was
en levend werd: 9 Ik ken uw verdrukking en
uw armoede, —toch zijt ge rijk; ook de lastering
door hen, die zich Joden noemen, —toch zijn ze
het niet, maar een synagoge van Satan. 10 Vrees
niet voor wat ge lijden moet. Zie, de duivel zal
sommigen van u in de kerker werpen, om u
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te bekoren; ook zult ge verdrukking lijden tien
dagen lang. Wees getrouw tot in de dood, en
Ik zal u de kroon des leven schenken. 11 Wie
oren heeft, die hore wat de Geest zegt tot de
kerken: Wie overwint, zal van de tweede dood
geen letsel krijgen. 12 Schrijf aan den engel der
kerk te Pérgamus. Dit zegt Hij, die voert het
scherpe tweesnijdende zwaard: 13 Ik weet, waar
ge woont; daar, waar de troon van Satan staat.
Toch houdt ge vast aan mijn Naam; het geloof in
Mij hebt ge niet verloochend, zelfs in de dagen
van Antipas niet, mijn trouwen getuige, die
gedood werd bij u, waar Satan woont. 14 Maar
Ik heb enkele dingen tégen u. Want ge hebt
er daar, die de leer van Bálaäm volgen, van
hem, die Balak een struikelblok leerde leggen
voor Israëls zonen, om afgodenoffers te eten en
ontucht te plegen; 15 zó hebt gij er ook, die de
leer der Nikolaieten volgen, die hetzelfde beoogt.
16 Bekeer u dus! Zo niet, dan kom Ik schielijk
op u af; en Ik zal strijd tegen hen voeren met
het zwaard van mijn mond. 17 Wie oren heeft,
die hore wat de Geest zegt tot de kerken: Wie
overwint, zal Ik van het verborgenmanna geven;
en Ik zal hem schenken een witte steen, en op die
steen zal een nieuwe naam staan geschreven, die
niemand kent, dan die hem krijgt. 18 Schrijf aan
den engel der kerk te Tuatira. Dit zegt de Zoon
van God, die ogen heeft als een vuurvlam, wiens
voeten zijn als glanzend koper. 19 Ik ken uw
werken, uw liefde, geloof, dienstvaardigheid en
standvastigheid; ook uw latere werken, talrijker
nog dan de eerste. 20 Maar Ik heb tégen u,
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dat ge de vrouw Izebel laat begaan, die zich
profetes noemt, en door haar leer mijn dienaars
verleidt, om ontucht te plegen en afgodenoffers
te eten. 21 Ik heb haar tijd gegeven, om tot
inkeer te komen; maar ze wil zich niet bekeren
van haar ontucht. 22 Zie, haar werp Ik op het
bed; die overspel met haar plegen, breng Ik in
grote verdrukking, wanneer ze zich niet van
haar werken bekeren; 23 haar kinderen zal Ik
doen omkomen door de dood. Dan zullen alle
kerken weten, dat Ik het ben, die nieren en
harten doorgrond, en dat Ik ieder van u naar uw
werken vergeld. 24 Aan de anderen van Tuatira,
aan hen, die deze leer niet aanvaarden en de
diepte van Satan niet kennen, zoals men dat
noemt; aan u zeg Ik: Ik leg u geen andere last op;
25 houdt slechts vast wat ge hebt, totdat Ik kom.
26 Wie overwint, en ten einde toe mijn werken
volbrengt, hem zal Ik macht over de heidenen
geven; 27met ijzeren staf zal hij ze weiden, gelijk
de aarden vaten worden verbrijzeld, 28 zoals Ik
diemacht ook vanmijn Vader ontving. Ook zal Ik
hem schenken de morgenster. 29Wie oren heeft,
hore wat de Geest zegt tot de kerken.

3
1 Schrijf aan den engel der kerk te Sardes. Dit

zegt Hij, die de zeven geesten Gods en de zeven
sterren heeft: Ik ken uw werken; ge hebt de
naam, dat ge leeft, maar ge zijt dood. 2 Word
wakker, en geef steun aan de rest, die op ‘t punt
van sterven staat. Want Ik heb uw werken niet
volmaakt bevonden voor het aanschijn van mijn
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God. 3Herinner u dus, hoe ge ontvangen hebt en
geluisterd; onderhoud het, en kom tot inkeer. Zo
ge dus niet wakker wordt, zal Ik komen als een
dief, en ge zult niet weten, op wat uur Ik u zal
overvallen. 4 Toch hebt ge in Sardes er enkelen,
die hun klederen niet hebben besmet; met Mij
zullen ze wandelen in het wit gekleed, omdat
ze daartoe waardig zijn. 5 Wie overwint, zal
dus in witte klederen worden gehuld; zijn naam
zal Ik niet uitwissen uit het boek des levens,
maar zijn naam belijden voormijn Vader en voor
zijn engelen. 6 Wie oren heeft, die hore wat
de Geest zegt tot de kerken. 7 Schrijf aan den
engel der kerk te Filadélfia. Dit zegt de Heilige,
de Waarachtige, Hij die de sleutel Davids heeft;
Die opent, en niemand zal sluiten; Die sluit, en
niemand zal openen: 8 Ik ken uw werken! Zie,
Ik heb bij u een deur opengezet, die niemand
kan sluiten. Want wel hebt ge slechts geringe
kracht, maar mijn woord hebt ge bewaard, en
mijn Naam niet verloochend. 9 Zie, Ik breng
lieden van de synagoge van Satan, die zeggen,
dat ze Joden zijn: —toch zijn ze het niet, maar ze
liegen; —zie, Ik zal ze tot u doen komen, ze doen
neervallen aan uw voeten, en ze doen weten,
dat Ik u liefhad. 10 Omdat gij mijn bevel tot
volharding bewaard hebt, zal Ik ook u in het uur
der beproeving bewaren, dat over de hele wereld
zal slaan, en hen zal beproeven, die de aarde
bewonen. 11 Ik kom spoedig! Houd vast wat
ge hebt, opdat niemand u berooft van de kroon.
12Wie overwint, zal Ik maken tot een zuil in het
huis van mijn God, en nooit zal hij er uitgaan;
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en Ik zal daarop schrijven de Naam van mijn
God, —en de Naam van de Stad van mijn God,
van het Nieuw-Jerusalem, dat neerdaalt vanmijn
God uit de hemel, —en bovendien mijn nieuwe
Naam. 13 Wie oren heeft, die hore wat de Geest
zegt tot de kerken. 14 Schrijf aan den en el der
kerk te Laodicea. Dit zegt “Amen”, de trouwe
en waarachtige Getuige, de Aanvang van de
schepping Gods: 15 Ik ken uw werken, en weet,
dat ge koud zijt noch warm. Och, waart ge maar
koud of warm! 16Omdat ge lauw zijt, warm noch
koud, daarom zal Ik u uitspuwen uit mijn mond.
17 Ge zegt: Ik ben rijk, ik heb overvloed en heb
behoefte aan niets; daarom beseft ge ook niet,
dat ge ellendig zijt en erbarmelijk, arm, blind
en naakt. 18 Ik raad u aan, om goud van Mij te
kopen door vuur gelouterd, opdat ge rijk moogt
worden; en witte klederen, om ze aan te trekken,
opdat de schande uwer naaktheid niet aan de
dag zal komen; en zalf, om uw ogen te zalven,
opdat ge moogt zien. 19 Ik bestraf en tuchtig
al, die Ik liefheb. Doe dus uw best en bekeer
u. 20 Zie, Ik sta aan de deur en klop; wanneer
iemand luistert naar mijn stem en de deur zal
ontsluiten, dan zal Ik bij hem binnenkomen, de
maaltijd met hem houden, en hij met Mij. 21Wie
overwint, zal Ik naast Mij op mijn troon doen
zitten, zoals Ik zelf heb overwonnen, en met mijn
Vader op zijn troon ben gezeten. 22 Wie oren
heeft, hore wat de Geest zegt tot de kerken.

4
1 Daarna had ik een visioen; en zie, een
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deur stond open in de hemel. En de stem, die
ik vroeger als een bazuin tot mij had horen
spreken, zeide: Stijg op hierheen, en ik zal u
tonen, wat hierna geschieden moet. 2 Aanstonds
was ik in geestverrukking. En zie: een troon
stond in de hemel, en Iemand was op de troon
gezeten. 3 En Die er op was gezeten, geleek op
jaspis-steen en sardium; en rond de troon was
een regenboog, gelijkend op smaragd. 4 Rondom
de troon zag ik vier en twintig tronen, en op
de tronen vier en twintig Oudsten gezeten, in
witte klederen gehuld, met gouden kronen op
het hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemstralen
uit, geraas en donderslagen. Vóór de troon
brandden zeven gloeiende lampen; dat zijn de
zeven Geesten Gods. 6 En vóór de troon was een
glazen zee, gelijk kristal. Midden voor de troon
en rond de troon zag ik vier Dieren, vol ogen
van voren en achter: 7 het eerste Dier als een
leeuw, het tweede Dier als een rund, het derde
Dier als met een mensengelaat, het vierde Dier
als een vliegende adelaar. 8 En de vier Dieren
hadden allen zes vleugels, van buiten en binnen
vol ogen. Rusteloos riepen ze dag en nacht:
“Heilig, Heilig, Heilig, De Heer, de almachtige
God, Die wàs, en die is, en die kòmt!” 9 En
toen de Dieren roem, en eer en dank hadden
gebracht aan Hem, die op de troon is gezeten:
den Levende in de eeuwen der eeuwen: 10 vielen
de vier en twintig Oudsten neer voor Hem, die
op de troon is gezeten, aanbaden den Levende
in de eeuwen der eeuwen, legden hun kronen
neer voor de troon, en riepen: 11 “Waardig zijt
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Gij, onze Heer, onze God, De roem en de eer en
de macht te ontvangen. Want Gij, Gij hebt alle
wezens geschapen, Door uw Wil bestaan ze, en
zijn ze geschapen.”

5
1 Toen zag ik in de rechterhand van Die op

de troon is gezeten, een boek van binnen en
buiten beschreven, met zeven zegels verzegeld.
2 Ook zag ik een machtigen engel, die uitriep
met geweldige stem: Wie is waardig, te openen
het boek en te verbreken zijn zegels? 3 Maar
niemand in de hemel, op de aarde of onder de
aarde was bij machte, het boek te openen, of
er een blik in te slaan. 4 En ik weende bitter,
omdat niemand werd waardig bevonden, het
boek te openen of er een blik in te slaan. 5Maar
één van de Oudsten sprak tot mij: Ween niet;
zie, de Leeuw uit Juda’s stam, de Wortel van
David heeft overwonnen; Hij zal dus het boek
en zijn zeven zegels openen! 6 En ik zag midden
tussen de troon met de vier Dieren en tussen de
Oudsten, een Lam staan, alsof het geslacht was.
Het had zeven horens en zeven ogen; dit zijn
de zeven Geesten Gods, die over de ganse aarde
worden gevonden. 7 Het Lam kwam naderbij,
en ontving het boek uit de rechterhand van
Hem, die op de troon was gezeten. 8 En toen
het Lam het boek had ontvangen, wierpen de
vier Dieren en de vier en twintig Oudsten zich
neer voor het Lam, elk met een citer en gouden
schalen vol reukwerk; en dit zijn de gebeden der
heiligen. 9 En ze zongen een nieuw lied, en ze
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zeiden: Waardig zijt Gij, het boek te ontvangen,
En zijn zegels te breken. Want Gij zijt geslacht
geworden, Hebt met uw Bloed voor God gekocht:
Uit alle stammen en talen, Uit alle volken en
naties. 10 Gij hebt ze gemaakt voor onzen God
Tot koningschap en priesters, En heersen zullen
ze over de aarde. 11 En terwijl ik toezag, hoorde
ik de stem van vele engelen, rondom de troon,
rondom de Dieren en Oudsten; hun getal was
tienduizend maal tienduizend en duizendmaal
duizenden. En ze riepen met machtige stem:
12 Waardig is het Lam dat geslacht is, Macht
te ontvangen, rijkdom en wijsheid, Kracht, ere,
glorie en lof! 13 En ieder schepsel in de hemel, op
de aarde en onder de aarde, op de zee en al wat
daarin is, hoorde ik roepen: Hem die zetelt op
de troon En aan het Lam: Zij lof en eer en glorie,
En kracht in de eeuwen der eeuwen! 14 En de
vier Dieren riepen: Amen! En de Oudsten vielen
aanbiddend neer.

6
1 Ik bleef toezien. Toen het Lam het eerste

van de zeven zegels opende, hoorde ik één van
de vier Dieren roepen als met de stem van de
donder: “Kom uit!” 2 Ik zag toe. En zie: een
wit paard. En die er op zat, had een boog, en
hem werd een kroon gegeven; als overwinnaar
trok hij uit, om nog meer te overwinnen. 3 Toen
het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik
het tweede Dier roepen: “Kom uit!” 4 En een
ander paard kwam te voorschijn, vuurrood. Aan
zijn berijder werd het gegeven, de vrede van
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de aarde weg te nemen, zodat men elkaar zou
vermoorden; een groot zwaard werd hem ter
hand gesteld. 5 Toen het Lam het derde zegel
opende, hoorde ik het derde Dier roepen: “Kom
uit!” Ik zag toe. En zie: een zwart paard;
en die er op zat, had een weegschaal in zijn
hand. 6 En ik hoorde een stem te midden der
vier Dieren roepen: “Een maat tarwe voor een
tienling, en voor een tienling drie maten gerst;
maar de olie en de wijn moogt ge niet schaden!”
7 Toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde
ik de stem van het vierde Dier roepen: “Kom
uit!” Ik zag toe. En zie: een vaal paard; en die
er op zat, heette de Dood, en de Onderwereld
kwam achter hem aan. 8 En hun werd macht
gegeven over het vierde deel der aarde, om te
doden met zwaard en hongersnood, met pest
en wilde beesten. 9 En toen het Lam het vijfde
zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen
van hen, die waren geslacht om Gods woord
en om de getuigenis, die ze hadden beleden.
10 En ze riepen met machtige stem: Hoelang
nog, o heilige, waarachtige Heer, Velt Gij geen
oordeel, En wreekt Gij ons bloed niet op hen,
Die de aarde bewonen? 11 Toen werd aan ieder
van hen een wit gewaad geschonken. Maar
er werd hun aangezegd, dat ze nog een korte
tijd moesten rusten, totdat hun mededienaars
en broeders, die gedood zouden worden juist
zoals zij, geheel voltallig zouden zijn. 12 Ik bleef
toezien, toen het Lam het zesde zegel opende:
Een hevige aardbeving brak los; de zon werd
zwart als een haren zak, de maan geheel als
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bloed; 13 de sterren des hemels vielen neer op
de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen
laat vallen, als hij door een sterke wind wordt
geschud; 14 de hemel kromp samen als een boek,
dat zich oprolt; alle bergen en eilanden vloden
weg van hun plaats. 15 En de koningen der
aarde, rijksgroten en legerhoofden, rijken en
machtigen, alle slaven en vrijen, ze verborgen
zich in de spelonken en rotsen der bergen. 16 En
tot bergen en rotsen riepen ze uit: Valt op ons
neer! Verbergt ons voor het aanschijn van Hem,
die op de troon is gezeten, en voor de toorn van
het Lam. 17 Want gekomen is de groote Dag van
hun toorn! En wie kan dan blijven bestaan!

7
1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de

vier hoeken der aarde; de vier winden der
aarde hielden ze in bedwang, opdat geen wind
zou waaien noch over de aarde, noch over de
zee, noch over een boom. 2 Nog zag ik een
anderen engel, opstijgend van de opgang der
zon, dragend het zegel van den levenden God.
Met machtige stem riep hij de vier engelen
toe, wien het gegeven was, aarde en zee te
beschadigen; 3 en hij sprak: Beschadigt noch
aarde, noch zee, noch de bomen, vóórdat we
de dienaars van onzen God op hun voorhoofden
hebben gezegeld! 4 En ik hoorde het getal der
gezegelden: Honderd vier en veertig duizend
gezegelden uit alle stammen van Israëls zo-
nen: 5 Uit de stam van Juda, twaalf duizend
gezegelden. Uit de stam van Ruben, twaalf
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duizend. Uit de stam van Gad, twaalf duizend.
6 Uit de stam van Aser, twaalf duizend. Uit de
stam van Néftali, twaalf duizend. Uit de stam
van Manasse, twaalf duizend. 7 Uit de stam
van Simeon, twaalf duizend. Uit de stam van
Levi, twaalf duizend. Uit de stam van Issakar
twaalf duizend. 8 Uit de stam van Zábulon,
twaalf duizend. Uit de stam van Josef, twaalf
duizend. Uit de stam van Bénjamin, twaalf
duizend gezegelden. 9 Zie, daarna zag ik een
overgrote menigte, die niemand kon tellen, uit
alle volken en stammen, naties en talen. Ze ston-
den voor de troon en het Lam, in witte klederen
gehuld, met palmtakken in hun handen. 10 En
ze jubelden met machtige stem, en riepen: Heil
onzen God, Die op de troon is gezeten, Heil aan
het Lam! 11 En al de engelen waren geschaard
rond de troon, rondom de Oudsten en de vier
Dieren; ze vielen op hun aangezicht neer voor
de troon, aanbaden God, 12 en zeiden: Amen!
Lof, glorie, wijsheid en dank, De eer, en de macht
en de sterkte Aan onzen God in de eeuwen der
eeuwen! Amen! 13Toen nam één van de Oudsten
het woord, en hij sprak tot mij: Die daar, in witte
klederen gehuld: wie zijn ze, en vanwaar zijn
ze gekomen? 14 Ik antwoordde hem: Gij weet
het, mijn heer! En hij sprak tot mij: Zij zijn het,
die gekomen zijn uit de grote verdrukking, Hun
klederen blank hebben gewassen in het Bloed
van het Lam. 15 Daarom bevinden ze zich voor
Gods troon, Dienen Hem dag en nacht in zijn
tempel! Die op de troon is gezeten, Zal zijn tent
over hen spannen! 16 Ze zullen geen honger
meer hebben, noch dorst; De zon, noch de hitte
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zullen hen treffen. 17 Want het Lam, midden
voor de troon, zal hen weiden, Zal hen voeren
naar de waterbronnen des levens! Dan zal God
wegwissen Alle tranen uit hun ogen!

8
1 Engelen-tafereel van strijd en zege. De zeven

bazuinen. Maar toen het Lam het zevende zegel
opende, kwam er een stilte in de hemel, een half
uur lang. 2 Toen zag ik de zeven engelen, die
voor God staan; en hun werden zeven bazuinen
gegeven. 3 Nog kwam er een andere engel, die
bij het altaar ging staan; hij had een gouden
wierookpan, en veel wierook werd hem gegeven,
om dit met de gebeden van al de heiligen neer
te leggen op het gouden altaar voor de troon.
4 En de walm van de wierook met de gebeden
der heiligen steeg op uit de hand van den engel
voor het aanschijn van God. 5 De engel nam
de wierookpan, vulde ze met het vuur van het
altaar, en wierp dit op de aarde. En donder brak
los en geraas, bliksem en aardbeving. 6 Toen
maakten ook de zeven engelen, met de zeven
bazuinen, zich gereed om te blazen. 7 De
eerste blies: Hagel en vuur brak los, met bloed
gemengd, en het werd op de aarde geworpen.
En het derde deel van de aarde verbrandde, het
derde deel der bomen verbrandde, en al het
groene gras werd verbrand. 8 De tweede engel
blies: Een grote berg, laaiend van vuur, werd in
de zee geworpen. En het derde deel der zee werd
bloed, 9 het derde deel van de levende schepsels
der zee kwam om, en het derde deel der schepen
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verging. 10 De derde engel blies: Een grote ster
viel neer uit de hemel, brandend als een fakkel;
ze viel neer op het derde deel der rivieren en
op de waterbronnen; 11 en de naam der ster
heet: “Alsem”. En het derde deel van het water
werd alsem, en vele mensen stierven van het
water, omdat het bitter was geworden. 12 De
vierde engel blies: Het derde deel der zon werd
getroffen, het derde deel der maan, en het derde
deel van de sterren. Zó werd hun derde deel
verduisterd; de dag lichtte niet voor een derde
deel, en evenmin de nacht. 13 Ik zag toe. Daar
hoorde ik een adelaar, vliegend hoog tegen de
hemel, roepen met machtige stem: Wee! Wee!
Wee! de bewoners der aarde, om de laatste
stoten van de bazuin der drie engelen, die thans
gaan blazen.

9
1 De vijfde engel blies: Toen zag ik een ster,

die uit de hemel op aarde was neergevallen;
en haar werd de sleutel gegeven van de put
van de Afgrond. 2 Ze opende de put van de
Afgrond; rook steeg op uit de put als de rook
van een geweldige oven; de zon en de lucht
werden verduisterd door de rook uit de put.
3 En uit de rook stegen sprinkhanen op en
streken neer op de aarde. En er werd hun een
macht gegeven, zoals aardse schorpioenen die
hebben. 4 Maar er werd hun gezegd, dat ze het
gras der aarde niet mochten beschadigen, geen
groen en geen boom, doch enkel de mensen,
die op het voorhoofd niet dragen het zegel van
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God. 5 Niet werd hun vergund, ze te doden,
maar wèl ze te kwellen vijf maanden lang; hun
kwelling is pijnlijk als van een schorpioen, als
hij een mens steekt. 6 In die dagen zullen de
mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden;
smachten zullen ze om te sterven, maar de
dood vliedt henen van hen. 7 De sprinkhanen
nu zagen er uit als paarden, toegerust tot de
strijd. Op hun koppen droegen ze kronen als
van goud; hun gezichten waren als die van een
mens; 8 hun haren gelijk aan vrouwenharen;
hun tanden gelijk aan leeuwentanden. 9 Ze
droegen borstharnassen als ijzeren pantsers, en
het geluid hunner vleugels was als het daveren
van wagens met veel paarden, oprukkend ten
strijd. 10 Als schorpioenen droegen ze staarten
met angels, en in die staarten de macht, om de
mensen te schaden, vijf maanden lang. 11 Tot
koning over zich hebben ze den Engel van de Af-
grond: zijn naam is “Abaddon” in ‘t hebreeuws,
“Apollion” is zijn naam in ‘t grieks. 12Het eerste
“Wee!” is voorbij: zie nog twee “Weeën” komen
hierna. 13De zesde engel blies: En ik hoorde een
stem uit de vier hoornen van het gouden altaar,
dat staat voor het aanschijn van God. 14 Ze riep
tot den zesden engel met de bazuin: Laat los de
vier engelen, die bij de grote rivier de Eufraat
zijn gebonden! 15 En losgelaten werden de vier
engelen, die zich gereed hadden gemaakt voor
het uur en de dag, de maand en het jaar, om het
derde deel der mensen te doden. 16 Ik hoorde
hun getal: Het getal der bereden strijdkrachten
was twintigduizend maal tienduizend. 17 Zó zag
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ik in het visioen de paarden en hun berijders:
ze droegen harnassen, vuurrood, paars, zwavel-
grauw; de koppen der paarden waren als koppen
van leeuwen; vuur, rook en zwavel kwam uit
hun bek. 18Door deze drie plagenwerd het derde
deel der mensen gedood, namelijk door het vuur,
de rook en de zwavel uit hun bek. 19 Want
de macht der paarden ligt in hun bek, maar
tegelijk in hun staarten; immers hun staarten
zijn slangen gelijk, en van koppen voorzien:
ook hiermee brengen ze letsel toe. 20 En de
rest van de mensen, die door deze plagen niet
werden gedood, bekeerden zich toch niet van
de werken hunner handen, van de aanbidding
der duivels, en der beelden van goud, zilver
en koper, steen en hout, die niet kunnen zien,
niet horen, niet gaan; 21 ze bekeerden zich niet
van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en
diefstal.

10
1 Toen zag ik een anderen machtigen engel: uit

de hemel daalde hij neer, gehuld in een wolk, de
regenboog boven zijn hoofd, zijn aangezicht was
als de zon, zijn benen als zuilen van vuur. 2 Een
klein open boekje hield hij in zijn hand. Op de
zee zette hij zijn rechtervoet, zijn linker op het
land. 3 En hij schreeuwde het uit met machtige
stem, als een brullende leeuw. Terwijl hij daar
schreeuwde, spraken de zeven Donders hun
stemmen. 4 En toen de zeven Donders hadden
gesproken, wilde ik schrijven. Maar ik hoorde
een stem uit de hemel, die sprak: “Verzegel wat
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de zeven Donders hebben gesproken, en schrijf
het niet op.” 5 Toen hief de engel, dien ik op
de zee en het land zag staan, zijn rechterhand
ten hemel op. 6 Hij zwoer bij Hem, die leeft in
de eeuwen der eeuwen, en die de hemel heeft
geschapenmet al wat er in is, de aardemet al wat
er in is, en de zee met al wat er in is: Geen tijd
blijft er over; 7 maar in de dagen der stem van
den zevenden engel, als deze zal blazen, dan is
Gods mysterie vervuld, zoals Hij dit verkondigd
heeft aan de profeten, zijn dienaars! 8 En de
stem, die ik uit de hemel gehoord had, sprak
andermaal tot mij, en ze zeide: Ga heen; neem
het boekje, dat open ligt in de hand van den
engel, die op de zee staat en het land. 9 Ik
ging heen naar den engel en vroeg hem, mij het
boekje te geven. En hij sprak tot mij: Neem het
en eet het op; voor uw buik zal het bitter zijn,
maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
10 Ik nam dus het boekje uit de hand van den
engel, en at het op: in mijn mond was het zoet
als honing, maar toen ik het gegeten had, was er
bitterheid in mijn buik. 11 En men zeide tot mij:
Ge moet opnieuw gaan profeteren over volken,
naties en talen, en over talrijke koningen!

11
1 Toen werd mij een maatstaf gegeven, een

roede gelijk. En hij sprak: Sta op, meet Gods
tempel en het altaar, met hen die er aanbidden.
2 Maar de buitenste voorhof van de tempel laat
ge liggen; ge moet hem niet meten; want hij
is overgeleverd aan de heidenen. Die zullen
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ook de heilige stad vertrappen, twee en veertig
maanden lang. 3 Maar ik zal ook mijn twee
Getuigen doen profeteren, in zakken gehuld,
duizend twee honderd en zestig dagen. 4 Dit
zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die
voor den Heer der aarde staan. 5 Zo iemand
hen wil schaden, komt er vuur uit hun mond
en verteert hun vijanden; zo iemand hen wil
schaden, moet hij dus zelf worden gedood. 6 Ze
hebben de macht, om de hemel te sluiten, zodat
er geen regen valt, zolang ze profeteren; macht
hebben ze over de wateren, om die in bloed
te veranderen; ook om de aarde te slaan met
allerlei plagen, zo vaak ze het willen. 7 Maar
wanneer ze hun getuigenis hebben voleind, dan
zal het Beest, dat uit de afgrond omhoog stijgt,
strijd met hen voeren, ze overwinnen en doden.
8 En hun lijk zal blijven liggen op de straat
der grote stad, geestelijk “Sodoma en Egypte”
geheten, waar ook hun Heer werd gekruisigd;
9 uit volken en stammen, talen en naties zullen
er hun lijk zien liggen drie en een halve dag
lang; ze zullen niet toelaten, dat hun lijk in
het graf wordt gelegd. 10 En de bewoners der
aarde zullen zich over hen verheugen, elkander
gelukwensen en elkander geschenken zenden;
want deze beide profeten hadden de bewoners
der aarde pijn gedaan. 11 Maar na drie en
een halve dag voer in hen een levensgeest uit
God, en ze stonden op hun voeten; grote schrik
viel neer op allen, die hen zagen. 12 En ze
hoorden een machtige stem uit de hemel, die
tot hen riep: “Stijgt op hierheen!” Toen stegen
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ze in een wolk ten hemel op, en hun vijanden
aanschouwden hen. 13 En op hetzelfde ogenblik
barstte een geweldige aardbeving los; het tiende
deel der stad viel ineen, zeven duizend mensen
kwamen bij die aardbeving om. —Toen werden
de overigen zeer bevreesd, en brachten eer aan
den God des hemels. 14 Het tweede “Wee” is
voorbij; zie het derde “Wee” komt ras. 15 Toen
blies de zevende engel: In de hemel weerklonken
machtige stemmen; ze riepen: Gekomen is het
koningschap over de wereld Van onzen Heer en
zijn Gezalfde. Hij zal heersen in de eeuwen der
eeuwen! 16 En de vier en twintig Oudsten, die
op hun troon waren gezeten voor het aanschijn
van God, wierpen zich op hun aangezicht neer,
aanbaden God en riepen: 17 Wij danken U,
Heer, almachtige God, Die zijt en die waart;
Want Gij hebt uw oppermacht aanvaard, 18 En
uw koningschap, hoe de heidenen ook toornen.
Uw toorn is gekomen, De tijd van de heidenen,
om te worden geoordeeld: Om te belonen de
profeten, uw dienaars, De heiligen, die uw Naam
vrezen, klein en groot; Om te verderven, Die
de aarde verdierven! 19 En de Tempel van
God in de hemel ging open, en in zijn Tempel
verscheen zijn Ark des Verbonds. Bliksemstralen
braken los, geraas en donderslagen, aardbeving
en geweldige hagel.

12
1 Toen verscheen er een groot teken aan de

hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan
aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van
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twaalf sterren. 2 Ze was zwanger, en kreet in
haar weeën en in haar barensnood. 3 Nog een
ander teken verscheen aan de hemel. Zie:een
grote rossige Draak met zeven koppen en tien
horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 Zijn
staart sleepte het derde deel van de sterren des
hemels weg, en wierp ze op aarde. En de Draak
stelde zich op tegenover de Vrouw, die op het
punt stond te baren, om zodra zij gebaard had,
haar Kind te verslinden. 5 Ze baarde een Kind
van het mannelijk geslacht, dat alle volkeren zal
weiden met ijzeren staf. En haar Kind werd
weggevoerd naar God en zijn troon. 6 Maar de
Vrouw nam de vlucht naar de woestijn, waar ze
een plaats heeft, door God haar bereid, om daar
te worden gevoed duizend tweehonderd zestig
dagen. 7 Toen barstte een strijd in de hemel los:
Mikaël met zijn engelen streed tegen den Draak;
ook vochten de Draak en zijn engelen. 8Maar de
laatsten legden het af, en er was geen plaats meer
voor hen in de hemel. 9 De grote Draak werd
neergesmakt, de oude slang, die Duivel en Satan
heet en de ganse aarde verleidt; neergesmakt
op de aarde, neergesmakt zijn engelen met hem.
10 En ik hoorde een machtige stem in de hemel,
die riep: Thans is gekomen het heil en de macht,
Het koningschap van onzen God, de heerschappij
van zijn Gezalfde; Want neergesmakt ligt hij, die
onze broeders beticht, Die ze beschuldigt voor
onzen God, dag en nacht. 11Overwonnen hebben
ze hem door het Bloed van het Lam, Door het
woord van hun getuigenis. Ze hadden hun leven
niet lief tot de dood; 12 Juicht daarom hemelen,
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en die er in woont! Wee echter de aarde en
de zee! Want de duivel is tot u neergedaald;
Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij
heeft slechts weinig tijd. 13 En toen de Draak
zag, dat hij op aarde was neergesmakt, ging hij
de Vrouw vervolgen, die het Kind had gebaard.
14 Maar aan de Vrouw werden de twee vleugels
van den groten adelaar gegeven, om te vliegen
naar de woestijn, naar de plaats, waar ze gevoed
wordt een tijd, twee tijden en een halve tijd,
buiten bereik van de slang. 15 Wel spoot de
slang uit haar bek water, als een rivier, de
Vrouw achterna, om haar mee te sleuren door
de stroom; 16 doch de aarde kwam de Vrouw
te hulp; ze opende haar mond en verzwolg de
rivier, die de Draak uit zijn bek had gespoten.
17Nu ontstak de Draak in woede tegen de Vrouw;
hij trok af, om strijd te voeren tegen de rest
van haar zaad, tegen hen, die de geboden van
God onderhouden, en de getuigenis van Jesus
bezitten.

13
1 Hij ging staan aan het strand van de zee.

Toen zag ik uit de zee een Beest opstijgen met
tien horens en zeven koppen; op zijn horens
tien kronen en op zijn koppen godslasterlijke
namen. 2 Het Beest, dat ik zag, geleek op een
panter; zijn poten waren als berenpoten, zijn
muil als de muil van een leeuw. 3 De Draak gaf
hem zijn kracht en zijn troon, en grote macht.
Doch één van zijn koppen zag ik als ten dode
gewond; maar toch, zijn dodelijke wonde genas.
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En heel de wereld liep in verbazing het Beest
achterna. 4 Ze aanbaden den Draak, omdat hij
macht aan het Beest had gegeven; maar ook
het Beest aanbaden ze, en ze zeiden: Wie is
gelijk aan het Beest, En wie kan het bestrijden?
5Ook had het een bek gekregen, om grootspraak
en godslastering uit te braken; en het was hem
gegeven, dit te doen twee en veertig maanden
lang. 6 En het opende zijn bek tot het lasteren
van God, om zijn Naam te vervloeken, zijn
Woontent en allen die in de hemel verblijven.
7 Ook werd hem toegestaan, strijd te voeren
tegen de heiligen, en ze te overwinnen. En er
werd hem macht gegeven over alle stammen
en volken, talen en naties; 8 en aanbidden
zullen hem alle bewoners der aarde, wier naam
niet staat geschreven sinds de grondvesting der
wereld in het boek des levens van het Lam, dat
geslacht is. 9Wie oren heeft, die hore! 10Wie tot
gevangenis wordt veroordeeld, ga de gevangenis
in; wie met het zwaard doodt, moet zelf met het
zwaard worden gedood. Hier geldt slechts het
geduld der heiligen en hun geloof. 11 Toen zag ik
een ander beest oprijzen uit de aarde. Het had
twee horens als die van het Lam, maar het sprak
als de Draak. 12 Heel de macht van het eerste
Beest oefent het uit onder diens ogen. Het doet
de aarde, en die er op wonen, het eerste Beest
aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was;
13 het verricht grote tekenen, zodat het zelfs
vuur uit de hemel op aarde doet vallen voor de
ogen der mensen. 14 En de bewoners der aarde
verleidt het door de tekenen, die het in staat was
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te doen ten overstaan van het Beest; het zegt tot
de bewoners der aarde, dat ze een beeld moeten
maken voor het Beest, dat door het zwaard was
gewond, maar bleef leven. 15 Zelfs was het bij
machte, een geest te geven aan het beeld van
het Beest, zodat het beeld van het Beest begon
te spreken. En al wie het beeld van het Beest
niet aanbaden, liet het doden. 16 En aan allen,
kleinen en groten, aan rijken en armen, aan
vrijen en slaven laat het een merkteken geven
op rechterhand of voorhoofd, 17 zodat niemand
kan kopen of verkopen, zo hij dat teken niet
draagt, de naam van het Beest of het getal van
zijn naam. 18Hier komt de wijsheid van pas! Die
doorzicht heeft, berekene het getal van het Beest.
Want het is het getal van een mens; zijn getal is
zeshonderd zes en zestig.

14
1 Ik bleef toezien: Zie, op de berg Sion stond

het Lam, en tezamen met Hem honderd vier
en veertig duizend, die zijn Naam en de Naam
van zijn Vader op hun voorhoofden hadden
geschreven. 2 En ik hoorde een geluid uit de
hemel als het geruis van talrijke wateren en het
daveren van geweldige donder, maar toch was
het geluid, dat ik hoorde, als dat van citerspelers,
die op hun citers tokkelen. 3 En een nieuw
lied hieven ze aan voor de Troon, voor de vier
Dieren en de Oudsten; niemand kon dat lied
leren zingen, dan de honderd vier en veertig
duizend, die van de aarde zijn vrijgekocht. 4 Zij
zijn het, die zich met vrouwen niet hebben
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besmet, Want ze zijn maagden. Zij zijn het,
die het Lam volgen, Waar Het ook gaat. Zij
zijn het, die zijn vrijgekocht uit de mensen, Als
eerstelingen voor God en het Lam; 5 In hunmond
wordt geen leugen gevonden; Ze zijn zonder
enige smet. 6 Toen zag ik een anderen engel,
vliegend hoog tegen de lucht. Hij moest een
eeuwig Evangelie verkondigen aan hen, die de
aarde bewonen, aan alle naties en stammen,
talen en volken. 7 En hij riep met machtige stem:
Vreest God! Geeft Hem ere! Want gekomen
is het uur van zijn oordeel. Aanbidt Hem, die
hemel en aarde gemaakt heeft, De zee en de
waterbronnen. 8 Een andere engel, een tweede,
volgde en riep: Gevallen, gevallen! Bábylon
de grote! Die al de volken dronken maakt Met
de driftwijn van haar ontucht. 9 Een andere
engel, een derde, volgde en riep met machtige
stem: Zo iemand het Beest aanbidt en zijn
beeld, Het merkteken aanneemt op voorhoofd of
hand; 10 Dan zal hij drinken de wijn van Gods
toorn, Onvermengd bereid in de beker van zijn
gramschap. Gepijnigd zal hij worden Door vuur
en door zwavel. Ten aanschouwen der heilige
engelen En voor het aanschijn van het Lam. 11De
rook hunner foltering stijgt op in de eeuwen der
eeuwen, Ze hebben geen rust dag of nacht: Zij
die aanbidden het Beest en zijn beeld, Al wie het
merkteken draagt van zijn naam. 12 Hier geldt
slechts het geduld der heiligen, Die de geboden
van God en het geloof in Jesus bewaren! 13 Toen
hoorde ik een stem uit de hemel, die sprak:
“Schrijf op: Zalig de doden, die in den Heer
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sterven; van nu af! Ja, zegt de Geest, ze zullen
uitrusten van hun zwoegen; want hun werken
volgen hen achterna.” 14 Ik zag toe, en zie:
Een witte wolk, en op die wolk zat Iemand, een
Mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op
zijn hoofd, een scherpe sikkel in zijn hand. 15 En
weer een andere engel trad uit de tempel, en
riep met machtige stem tot Hem, die op de wolk
was gezeten: Sla uw scherpe sikkel uit, Want
gekomen is het uur om te maaien; Geel staat de
oogst van de aarde. 16 En Die op de wolk was
gezeten sloeg zijn sikkel uit over de aarde, en de
aarde werd afgemaaid. 17 Nog een andere engel
trad uit de tempel des hemels; ook hij droeg een
scherpe sikkel. 18 Weer een andere trad uit van
het altaar, en deze had macht over het vuur; hij
riep met geweldige stem tot hem, die de scherpe
sikkel voert, en hij sprak: Sla uw scherpe sikkel
uit, Snijd af de trossen van de wijnstok der aarde;
Want zijn druiven zijn rijp. 19 Toen sloeg de
engel zijn sikkel uit over de aarde; hij sneed de
trossen af van de wijnstok der aarde, en wierp
ze in de grote perskuip van Gods toorn. 20 En
buiten de stad werd de perskuip getreden, en uit
de kuip stroomde het bloed tot aan de tomen der
paarden, duizend zes honderd stadiën ver.

15
1 Toen zag ik een ander teken in de hemel,

groot en wonderbaar: Zeven engelen met zeven
plagen, de allerzwaarste; want hiermee heeft
Gods toorn zijn toppunt bereikt. 2 Ook zag ik
een glazen zee, doorstreept als met vuur; en
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de overwinnaars van het Beest, van zijn beeld
en het getal van zijn naam, stonden boven op
de glazen zee, dragend de citers van God. 3 En
ze zongen het lied van Moses, den dienaar van
God, en het lied van het Lam; en ze zeiden:
Groot en wonderbaar zijn uw werken, O Heer
en almachtige God! Rechtvaardig en waarachtig
zijn uw wegen, O Koning der volken! 4 Wie
zou U niet vrezen, o Heer, uw Naam niet
verheerlijken, Want Gij alleen zijt heilig; Alle
volken zullen U komen aanbidden, Want uw
oordelen worden thans geopenbaard. 5 Na dit
alles bleef ik nog toezien. Daar ging de hemelse
tempel van de openbaringstent open! 6 En de
zeven engelen met de zeven plagen traden de
tempel uit, gekleed in rein, schitterend lijnwaad,
de borsten met gouden gordels omgord. 7 Eén
van de vier Dieren gaf aan de zeven engelen
zeven gouden schalen, vol van de gramschap van
God, van den Levende in de eeuwen der eeuwen.
8 En de tempel werd vervuld met rook door de
heerlijkheid Gods en zijn macht; en niemand kon
de tempel binnengaan, vóórdat de zeven plagen
der zeven engelen waren voltrokken.

16
1 Toen hoorde ik een machtige stem uit de tem-

pel, die tot de zeven engelen sprak: “Gaat heen,
en giet de zeven schalen van Gods gramschap
leeg op de aarde.” 2 De eerste ging heen, en
goot zijn schaal leeg op de aarde. Kwade en
boosaardige zweren braken uit op de mensen,
die het merkteken droegen van het Beest en zijn
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beeld aanbaden. 3 De tweede goot zijn schaal
op de zee leeg: Ze werd bloed, als dat van een
dode; en alle levende wezens der zee kwamen
om. 4 De derde goot zijn schaal leeg op de
rivieren en de waterbronnen: Ze werden bloed.
5 En den engel der wateren hoorde ik zeggen:
Rechtvaardig zijt Gij, de Heilige, die zijt en die
waart, Omdat Gij zulke oordelen velt. 6 Want
ze hebben het bloed Van heiligen en profeten
vergoten; Bloed hebt Gij hun te drinken gegeven.
Ze hebben het verdiend! 7 En het altaar hoorde
ik roepen: Ja waarlijk, Heer en almachtige God,
Waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen!
8De vierde engel goot zijn schaal leeg op de zon:
Het werd haar gegeven, de mensen te blakeren
met vuur; 9 en de mensen werden geblakerd
door geweldige hitte. Maar ze lasterden de Naam
van God, die de macht heeft over die plagen;
ze bekeerden zich niet, om Hem eer te geven.
10 De vijfde goot zijn schaal leeg op de troon
van het Beest: Zijn rijk werd verduisterd; en
ze verbeten hun tongen van pijn. 11 Maar ze
lasterden den God des hemels om hun pijnen en
zweren; ze bekeerden zich niet van hun werken.
12De zesde engel goot zijn schaal leeg op de grote
stroom, de Eufraat: Zijn water droogde op, zodat
de weg was gebaand voor de koningen van de
opgang der zon. 13 Toen zag ik uit de mond van
den Draak, uit de mond van het Beest, en uit
de mond van den valsen profeet drie onreine
geesten uitgaan als kikvorsen; 14 want het zijn
duivelsgeesten, die wondertekenen doen, en die
zich begeven tot de koningen van heel de wereld,
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om hen te verzamelen tot de strijd op de grote
dag van den almachtigen God. 15 “Zie, Ik kom
als een dief. Zalig hij die waakt en zijn kleren
aanhoudt, opdat hij niet naakt ga, en men zijn
schaamte niet zie.” 16 En ze verzamelden hen
op de plaats, in het hebreeuws “Harmagedón”
geheten. 17 De zevende goot zijn schaal leeg op
de lucht: Er kwam een machtige stem uit de
tempel en van de troon, en ze sprak: “Het is
geschied!” 18 Bliksemstralen, geraas en donder-
slagen barstten los, en een geweldige aardbeving
brak uit; een aardbeving zó verschrikkelijk als
er nooit is geweest, sinds er een mens op aarde
woont. 19 En de grote stad scheurde in drie
delen uiteen; de steden der heidenen stortten
in. Het grote Bábylon werd voor Gods aanschijn
bedacht, om het de beker te geven van de wijn
van zijn verbolgen toorn. 20Alle eilanden vloden
heen, en bergen waren niet meer. 21 Geweldige
hagel, zwaar als talenten, viel uit de hemel neer
op de mensen. Maar de mensen lasterden God
om de plaag van de hagel; want ontzettend groot
was die plaag.

17
1 Toen kwam een der zeven engelen, die de

zeven schalen droegen, naderbij, en hij sprak
tot mij: Kom mee; ik zal u het oordeel doen
zien over de grote Ontuchtige, die aan vele
wateren is gezeten, 2 met wie de koningen der
aarde overspel hebben bedreven, en aan wier
ontucht-wijn de bewoners der aarde zich hebben
bedronken. 3 In geestvervoering bracht hij me
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naar een woestijn. En ik zag een Vrouw, zittend
op een scharlakenrood Beest, vol van godslaster-
lijke namen, met zeven koppen en tien horens.
4De Vrouwwas in purper en scharlaken gekleed,
met goud, edelstenen en paarlen getooid. Ze
droeg in haar hand een gouden beker, vol van
gruwelen en van de onreinheid harer ontucht.
5 Op haar voorhoofd stond een naam… een
geheim… geschreven: “Het grote Bábylon, de
moeder van de ontuchtigen en van de gruwelen
der aarde”. 6 Dronken zag ik de Vrouw van
het bloed der heiligen en van het bloed der
martelaren van Jesus. Ik was vol verbazing,
toen ik haar zag. 7 Maar de engel sprak tot mij:
Waarom zijt ge verbaasd? Ik zal u het geheim
verklaren van de Vrouw en van het Beest, dat
haar draagt, met de zeven koppen en tien horens.
8 Het Beest, dat ge gezien hebt, wàs, maar is
niet; doch het zal opstijgen uit de afgrond en
ten verderve gaan. En de bewoners der aarde,
wier naam niet geschreven staat in het boek
des levens van de grondvesting der wereld af,
ze zullen verbaasd staan bij het zien van het
Beest, omdat het wàs, niet is, doch zàl zijn.
9 Hier komt het doorzicht van pas, aan wijsheid
gepaard. De zeven koppen zijn zeven bergen,
waarop de Vrouw is gezeten. —Maar het zijn
ook zeven koningen. 10 Vijf zijn gevallen; één
is er. De andere is nog niet gekomen, doch als
hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 De
achtste, ofschoon één van de zeven, is zelf het
Beest, dat wàs, en niet is; het gaat ten verderve.
12 De tien horens, die ge gezien hebt, zijn tien
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koningen, die de heerschappij nog niet hebben
verkregen, maar die tezamen met het Beest de
koninklijke macht zullen bezitten, één uur lang.
13 Ze zijn eensgezind onder elkander, en stellen
hun macht en gezag in dienst van het Beest. 14 Ze
zullen strijd voeren tegen het Lam; maar het
Lam zal hen overwinnen, —want Het is de Heer
der heren en de Koning der koningen; —ook de
geroepenen zullen dit doen, de uitverkorenen
en de getrouwen, tezamen met Hem. 15 En hij
sprak tot mij: De wateren, die ge gezien hebt,
waar de Ontuchtige is gezeten, zijn volken en
groepen, naties en talen. 16 De tien horens en
het Beest, die ge gezien hebt, ze zullen de On-
tuchtige haten, haar eenzaam maken en naakt,
haar vlees verslinden, en haar verbranden met
vuur. 17 Want God gaf hun in het hart, zijn
Wil te volbrengen: om onderling eensgezind
te handelen, hun heerschappij in dienst van
het Beest te stellen, totdat de uitspraken Gods
vervuld zullen zijn. 18 De Vrouw, die ge gezien
hebt, is de grote stad, die heerschappij voert over
de koningen der aarde.

18
1 Daarna zag ik een anderen engel uit de

hemel nederdalen, toegerust met grote macht,
en de aarde werd verlicht door zijn luister.
2 Hij riep met machtige stem, en hij sprak:
Gevallen, gevallen het grote Bábylon! Het
is een woonplaats van duivels geworden, Een
schuiloord van allerlei onreine geesten, Een
toevlucht van allerlei onreine, afschuwelijke
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vogels. 3 Want alle volken hebben de driftwijn
harer ontucht gedronken, De koningen der aarde
hebben met haar geboeleerd; De kooplieden der
aarde hebben zich verrijkt Door haar ontzaglijke
weelde. 4 Toen hoorde ik een andere stem uit
de hemel, die sprak: Gaat uit van haar, o mijn
volk! Om geen deel te nemen aan haar zonden,
En geen deel te krijgen van haar plagen. 5 Want
tot de hemel zijn opgestapeld haar zonden,
En God gedenkt haar ongerechtigheid. 6 Zet
haar betaald, zoals zij betaald heeft, Geeft haar
het dubbele terug van haar werken. In de
beker, waarin zij gemengd heeft, Mengt haar
het dubbele terug. 7 In zoveel glorie en weelde
zij baadde, Geeft haar evenveel kwelling en
rouw. Omdat ze zegt in haar hart: “Ik troon als
koningin, Ben geen weduwe, en ken geen rouw;”
8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen:
Dood en rouw en hongersnood, En met vuur
zal ze worden verbrand; Want God de Heer, die
haar oordeelt, is machtig! 9 En de koningen der
aarde, die met haar ontucht hebben bedreven
en in weelde gebaad, ze zullen wenen en klagen
over haar, als ze de rook aanschouwen van haar
brand. 10 Van verre zullen ze blijven staan uit
vrees voor haar plagen, en roepen: Wee, Wee,
de grote stad, Bábylon, de machtige stad; In
één uur is uw oordeel gekomen! 11 Ook de
kooplieden der aarde zullen wenen en klagen
over haar, omdat niemand hun lading meer
koopt: 12 Lading van goud en van zilver, van
edelstenen en paarlen, Van fijn linnen en purper,
van zijde en scharlaken, Allerlei reukhout en
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allerlei werk van ivoor, Van het kostbaarste
hout, van koper, ijzer en marmer. 13 Kaneel
en geurige zalf, reukwerk, balsem en wierook,
Wijn, olie, meelbloem en tarwe; Runderen en
schapen, paarden en wagens, Mensen-lichamen
en mensen-zielen. 14 Het ooft, waar uw ziel
naar smacht, ging van u heen, Met alles, wat
schittert en blinkt; Het is voor u verloren gegaan,
En nimmermeer zal men het vinden. 15 De
handelaars in al deze dingen, die door haar zijn
rijk geworden, zullen van verre blijven staan
uit vrees voor haar plagen, en zullen roepen,
wenend en klagend: 16 Wee, Wee, de grote stad,
Die gekleed was in linnen, purper, scharlaken,
Gesmukt met goud, edelstenen en paarlen: 17 In
één uur is al die rijkdom verwoest! En alle
stuurlieden, kustvaarders, scheepsvolk, en al wie
zee bouwt, ook zij zullen van verre blijven staan,
18 en roepen bij het zien van de rook van haar
brand: “Welke stad is gelijk aan die Grote?”
19 En ze zullen stof op hun hoofden strooien,
en roepen wenend en klagend: Wee, Wee, de
grote stad, Waarin allen, die schepen bezitten
op zee, Rijk zijn geworden door haar weelde:
Want in één uur werd ze verwoest! 20 Maar
gij, hemel, verheug u om haar, gij heiligen,
apostelen, profeten; want God heeft aan haar uw
vonnis voltrokken! 21 Toen hief een machtige
engel een steen op, groot als een molensteen;
hij wierp hem in zee, en hij sprak: Zó zal
met één slag Bábylon worden neergeworpen, De
grote stad; Men zal haar nimmermeer vinden!
22 Geen muziek van citerspelers en muzikanten,
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Van fluitspelers en trompetters zal in u worden
gehoord, Geen beoefenaar van enige kunst In
u nog worden gevonden, Het geluid van een
molen zal nooit meer worden gehoord, 23 Het
licht ener lamp nooit meer in u schijnen, De
stem van bruidegom en bruid Nooit meer in u
worden vernomen. Want uw kooplieden waren
de groten der aarde, En door uw toverdrank
werden alle volkeren verleid; 24 In haar werd het
bloed van profeten en heiligen gevonden, Van
allen, die vermoord zijn op aarde.

19
1 Daarna hoorde ik een machtige stem als

van een talrijke schare in de hemel, die riep:
Alleluja! Het heil, de glorie en macht Behoren
onzen God; 2 Want waarachtig en rechtvaardig
zijn zijn oordelen! De grote Boeleerster heeft Hij
geoordeeld, Haar, die de aarde bedierf door haar
ontucht: Hij heeft het bloed van zijn dienaars
opgeëist uit haar hand! 3 En ze herhaalden:
Alleluja! Haar rook stijgt op in de eeuwen der
eeuwen! 4 En de vier en twintig Oudsten en
de vier Dieren vielen neer, aanbaden God, die
op de troon is gezeten, en antwoordden: Amen!
Alleluja! 5 Toen ging er een stem uit van de
troon, en deze sprak: Looft onzen God, Gij allen,
zijn dienaars, Gij die Hem vreest, Kleinen en
groten! 6 En ik hoorde als het gejuich van een
talrijke schare, als het geruis van vele wateren,
als het rollen van geweldige donder: Alleluja!
Want de Heer, onze God, De Almachtige heeft
zijn koningschap aanvaard! 7 Laat ons blij zijn
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en juichen, En Hem de glorie geven! Want
gekomen is de bruiloft van het Lam, En zijn
Vrouw heeft er zich toe bereid; 8 In blinkend
rein lijnwaad mag ze zich kleden, In lijnwaad:
de gerechtige werken der heiligen. 9 Toen sprak
hij tot mij: Schrijf op! Zalig zij, die geroepen
zijn tot het Bruiloftsmaal van het Lam. En hij
vervolgde: Dit zijn de waarachtige woorden van
God! 10 Toen viel ik voor zijn voeten neer, om
hem te aanbidden. Maar hij sprak tot mij: Houd
op! Ik ben uw mededienstknecht, en die uwer
broeders, die de getuigenis van Jesus bezitten.
Gòd moet gij aanbidden! Want de getuigenis
van Jesus is de geest der profetie. 11 Toen zag
ik de hemel geopend, en zie: Een wit paard.
En Die er op was gezeten, wordt “Getrouwe en
Waarachtige” genoemd; met rechtvaardigheid
leidt Hij het oordeel, en voert Hij de strijd. 12 Zijn
ogen waren als een vuurvlam; op zijn hoofd
waren talrijke kronen. Hij droeg een Naam,
die niemand verstaat dan Hijzelf. 13 Hij was
omhangenmet een kleed, gedrenkt in bloed. Zijn
Naam wordt geheten: “Het Woord van God!”
14 Op witte rossen volgen Hem de legerscharen
des hemels, gekleed in lijnwaad, wit en rein.
15 En uit zijn mond kwam een scherp zwaard
te voorschijn, om er de volkeren mee te treffen.
Hij zal ze weiden met ijzeren staf; Hij zelf treedt
de perskuip van de grimmige toorn van den
almachtigen God. 16 En op zijn kleed en op zijn
heup draagt Hij de Naam geschreven: “Koning
der koningen, en Heer der heren”. 17 En ik zag
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een engel staan in de zon; hij riep met machtige
stem al de vogels toe, die vliegen hoog in de lucht:
Hierheen! Verzamelt u aan de grote maaltijd
van God, 18 Om het vlees van koningen te eten!
Het vlees van krijgsoversten en machtigen, Het
vlees van paarden en ruiters, Het vlees van alle
vrijen en slaven, Van alle kleinen en groten!
19 Toen zag ik het Beest en de koningen der
aarde met hun legerscharen, die zich hadden
verzameld, om strijd te voeren met Hem, die op
het paard was gezeten, en met zijn legermacht.
20 En gegrepen werd het Beest, en met hem de
valse profeet, die onder zijn ogen de wonderen
verricht had, waarmee hij hèn had verleid, die
het teken van het Beest hadden aanvaard en zijn
beeld hadden aanbeden: Levend werden beiden
in de vuurpoel geworpen, met zwavel gestookt.
21En de overigen werden gedoodmet het zwaard
uit de mond van Hem, die op het paard was
gezeten; en alle vogels vraten zich zat aan hun
vlees.

20
1 Toen zag ik een engel uit de hemel ned-

erdalen; de sleutel van de Afgrond en een
grote keten droeg hij in zijn hand. 2 En hij
greep den Draak: de oude slang, de duivel en
Satan. Hij bond hem vast voor duizend jaar,
3 en wierp hem in de Afgrond. Toen sloot hij
hem in, en legde er een zegel op, opdat hij de
volkeren niet langer zou verleiden, totdat de
duizend jaar voleindigd zijn. Daarna moet hij
losgelaten worden voor korte tijd. 4 Nu zag
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ik tronen; en hun, die er op zaten, werd het
oordeel toegewezen. Ook zag ik de zielen van
hen, die om de getuigenis van Jesus en om het
woord van God waren onthoofd, die het Beest
noch zijn beeld hadden aanbeden, en het teken
niet hadden aanvaard op hun voorhoofd en
hand. En ze leefden en heersten met Christus,
duizend jaar lang. 5 De andere doden leefden
niet, voordat de duizend jaar voleind zouden
zijn. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en
heilig zijn zij, die deel hebben aan de eerste
opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen
macht; maar ze zullen priesters zijn van God en
van Christus, en heersen met Hem, duizend jaar
lang. 7 Wanneer de duizend jaar voleind zullen
zijn, dan zal de Satan worden losgelaten uit zijn
kerker. 8 Dan zal hij uittrekken, om de volkeren
te verleiden aan de vier hoeken der aarde, —
“Gog en Magog”, —en om ze te verzamelen tot
de strijd; hun getal zal zijn als het zand aan de
zee. 9 En ze rukten op over de vlakte der aarde,
en omsingelden de legerplaats der heiligen en de
geliefde Stad. Maar vuur viel neer uit de hemel,
en verslond ze. 10 En de duivel, die ze verleid
had, werd weer neergeworpen in de poel van
vuur en zwavel, waar ook het Beest is en de
valse pro feet; gepijnigd zullen ze worden dag
en nacht in de eeuwen der eeuwen. 11 Toen
zag ik een grote schitterende Troon; ook Hem,
die er op is gezeten. Voor zijn Aanschijn vloden
hemel en aarde heen, zodat hun plaats niet meer
gevonden werd. 12 Toen zag ik de doden, groten
en kleinen, staan voor de Troon. De boeken
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werden opengeslagen. Nog een ander boek werd
geopend: het boek des Levens. En de doden
werden naar hun werken geoordeeld, zoals die
in de boeken beschreven staan. 13 De zee gaf de
doden terug, die er in zijn; Dood en Onderwereld
gaven de doden terug, die er in zijn. En allen
werden naar hun werken geoordeeld. 14Dood en
Onderwereld werden in de vuurpoel geworpen;
de vuurpoel is de tweede dood. 15 En wie niet
geschreven stond in het Boek des Levens, ook hij
werd in de vuurpoel geworpen.

21
1 Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde
waren verdwenen, en ook de zee bestond niet
meer. 2 En de heilige Stad, het Nieuw-Jerusalem,
zag ik neerdalen van God uit de hemel, toegerust
als een bruid, die voor haar man is getooid. 3 En
ik hoorde van de Troon een machtige stem en
ze sprak: Zie, de Woonstede Gods bij de mensen:
Hij zal zijn Tent bij hen spannen. Zij zullen zijn
volk zijn, Hij: God met hen! 4 Elke traan wist Hij
weg uit hun ogen; En nooit zal de dood er meer
zijn, Geen rouw, geen geween en geen smart;
Want het vroegere is voorbij! 5 En Die op de
Troon is gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw!
En Hij vervolgde: Schrijf op! Want deze woorden
zijn trouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij:
Het is geschied! Ik ben de Alfa en de Omega;
Het Begin en het Einde! Den dorstige zal ik te
drinken geven Uit de bron des eeuwigen Levens,
om niet. 7 Die overwint, zal dit alles beërven; Ik
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zal hem tot God zijn, hij Mij tot zoon. 8Maar alle
lafaards, trouwelozen, Boosdoeners en moorde-
naars, Ontuchtigen, tovenaars, Afgodendienaars
en leugenaars: Ze krijgen hun deel in de poel, Die
brandt van vuur en zwavel! En dit is de tweede
dood. 9 Toen kwam er één van de zeven engelen,
die de zeven schalen droegen, vol van de zeven
zwaarste plagen; en hij sprak tot mij: Kom, ik
zal u tonen de Bruid, de Vrouw van het Lam.
10 In geestverrukking voerde hij mij weg op een
grote en hoge berg. En hij toonde mij de heilige
Stad, Jerusalem, neerdalend van God uit de
hemel. 11 Ze prijkte met Gods heerlijkheid; haar
lichtglans leek op edelsteen, op jaspis helder als
kristal. 12 Ze had een grote, hoge muur, met
twaalf poorten, en twaalf engelen op de poorten;
ook waren er namen in gehouwen: die van
de twaalf stammen der zonen Israëls. 13 Ten
oosten drie poorten; ten noorden drie poorten;
ten zuiden drie poorten; ten westen drie poorten.
14 De muur der Stad had twaalf grondvesten, en
daarop twaalf namen, der twaalf Apostelen van
het Lam. 15En die met mij sprak, had een gouden
roede als maatstaf, om de Stad, haar poorten,
haar muur te meten. 16De Stad nu was vierkant,
haar lengte en breedte gelijk. Hij mat de Stad
met de roede: twaalf duizend stadiën; lengte,
breedte en hoogte gelijk. 17Hij mat ook de muur:
honderd vier en veertig el naar mensenmaat,
aan engelenmaat gelijk. 18 De bouwstoffen van
haar muur waren van jaspis. —De Stad zelf
was van zuiver goud, gelijkend op helder kristal.
19 De grondvesten van de muur der Stad waren
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met allerlei kostbare stenen gesierd. De eerste
grondvest was jaspis, de tweede saffier, de derde
chalcedon, de vierde smaragd, 20 de vijfde sar-
donyx, de zesde kornalijn, de zevende chrysoliet,
de achtste beryllus, de negende topaas, de tiende
chrysopraas, de elfde hyacint, de twaalfde ame-
tyst, 21 De twaalf poorten waren twaalf paarlen;
iedere poort op zich één paarl. —Het plein der
Stad was louter goud, doorschijnend als kristal.
22Maar een tempel zag ik er niet; want de Heer,
de almachtige God, is haar tempel; zo ook het
Lam. 23 Ook heeft de Stad de zon niet van node,
noch de maan, om haar te beschijnen; want de
Glorie van God doet haar lichten, en het Lam
is haar fakkel. 24 De volkeren zullen wandelen
in haar licht, de koningen der aarde haar hun
heerlijkheid brengen. 25 Geen enkele dag zullen
haar poorten worden gesloten; want nacht zal
er niet zijn. 26 Zo zal men haar brengen de
heerlijkheid en de glorie der volken. 27Nooit zal
er ingaan iets wat onrein is, noch die gruwelen
pleegt of leugens spreekt; maar zij alleen, die
staan geschreven in het boek des Levens van het
Lam.

22
1 Ook toonde hij mij een stroom van het

water des Levens, helder als kristal, opbruisend
uit de Troon van God en van het Lam. 2 En
midden op haar plein, aan beide kanten door
de stroom omringd, stond de boom des levens,
die twaalf maal vruchten draagt, en elke maand
zijn vruchten geeft. De bladeren van de bomen
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dienen tot genezing der volken, 3 en geen enkele
vervloeking zal er meer zijn. 4 Daar zal ook de
Troon zijn van God en het Lam, en zullen zijn
dienaars Hem dienen. Ze zullen zijn Aanschijn
aanschouwen, zijn Naam op hun voorhoofd.
5 Dan zal er geen nacht meer zijn, en ze zullen
het licht van fakkel en zon niet langer behoeven.
Want God de Heer zal over hen lichten; ze zullen
heersen in de eeuwen der eeuwen! 6 Weer
sprak hij tot mij: Deze woorden zijn trouw en
waarachtig. De Heer, de God van de geesten
der profeten, heeft zijn engel gezonden, om aan
zijn dienaars te tonen, wat dra geschieden moet.
7 “Zie, ik kom spoedig! Zalig hij, die de woorden
der profetie van dit boek onderhoudt.” 8 En ik,
Johannes, was het, die dit alles hoorde en zag. En
toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer
in aanbidding voor de voeten van den engel, die
ze mij had getoond. 9 Maar hij sprak tot mij:
Doe het niet! Ik ben uw mededienstknecht, en
die van de profeten uw broeders, en van hen,
die de woorden van dit boek onderhouden. Gòd
moet ge aanbidden! 10 Toen sprak Hij tot mij:
“Verzegel niet de woorden der profetie van dit
boek. Want de tijd is nabij!” 11Wie onrecht doet,
laat hem onrecht bedrijven, Wie onrein is, laat
hem zich verder bevlekken; Maar de gerechte
moet steeds gerechtiger, De heilige moet nog
heiliger worden. 12 Zie, Ik kom spoedig; mijn
loon draag Ik bij Mij, Om ieder te vergelden naar
werken. 13 Ik ben de Alfa en Omega, De Eerste
en de Laatste, het Begin en het Einde! 14 Zalig zij,
die hun klederen wassen, Om recht te verkrijgen
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Op de Boom des Levens, En door de poorten de
Stad mogen binnengaan. 15 Maar naar buiten,
de honden, De tovenaars en ontuchtigen, De
moordenaars en de afgodendienaars, En alwie
de leugen liefheeft en spreekt! 16 Ik, Jesus, heb
mijn engel gezonden, Om u dit alles te betuigen
ten behoeve der Kerken. Ik ben Davids Wortel
en Spruit; De lichtende Morgenster! 17 En de
Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” En hij, die het
hoort, zegge: “Kom!” Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil, neme het water des Levens, om niet!
18 Ik betuig aan ieder, die de woorden hoort van
de profetie van dit boek: Zo iemand er iets aan
toevoegt, dan zal God hèm toevoegen de plagen,
die in dit boek staan geschreven. 19En zo iemand
iets afneemt van de woorden van dit boek der
profetie, dan zal God hèm afnemen zijn deel van
de Boom des Levens, en van de heilige Stad,
waarvan geschreven staat in dit boek. 20 Hij,
die dit alles betuigt, Hij zegt: Ja, Ik kom haastig!
“Amen! Heer Jesus, kom!” 21 De genade van den
Heer Jesus zij met u allen. Amen!
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choppen van Nederland". De Petrus Canisiusvertaling is de eerste
Nederlandse katholieke vertaling die gebaseerd is op de grondteksten
in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de
Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen
licht archaïsch te noemen, maar nog steeds vlot verstaanbaar.
Verantwoording in verband met de auteursrechten
In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de
oorspronkelijke uitgever (1), de Katholieke Vereniging voor Oecume (2)
en de Katholieke Bijbelstichting (3) en werden geen bezwaren gevonden
tegen deze publicatie. Rekening houdend met de wettelijke termijnen,
kan deze uitgave beschouwd worden als vrij van auteursrechten.
First publication: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
The translation "Petrus Canisius" is a dutch roman catholic bible transla-
tion, that was first published in 1939. Its full title is "The Holy Scripture,
translation of the original texts with annotations, commissioned by the
Apologetical Society 'Petrus Canisius' and executed with the approval of
the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus
Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the
scripture texts in their original language. Other translations were based
on the Vulgate. The language of this edition is to current standards
moderately archaic, but still easily understood.
Accountability in relation to copyright
Concerning the copyright contacts have been made with the original
publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://www.ethnologue.org/language/nld
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Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
UITGEVERIJ UNIEBOEK| HET SPECTRUM BV, HOUTEN, THE NETHER-
LANDS
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