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Plaag walgelijke en 
pijnlijke zweer

de zee wordt als 
het bloed van 

een dode man, 
zonder zuurstof

rivieren en 
wateren 

worden bloed

verschroei de 
mens met 

vuur en hitte

de zetel en 
het koninkrijk 
van het beest 
vol duisternis 

het water van 
de Euprates 

droogde op om 
de gevangenen 

vrij te laten

grote stem in de 
lucht, donderslagen 
bliksem aardbeving

Oordeel op
merkteken van 

het beest 
aanbidders

handhavers van 
het beest

vervolgers van 
heiligen

zon 
aanbidders

wrede leiders 
en valse 
profeten

de bozen keren 
zich tegen de 

bozen

prins van de lucht 
geboeid 

HET IS GESCHIED

• De Zeven Sterren in Yeshua’s rechterhand (Op 1:20)

• De Zeven Geesten van der HEER (Jes 11:2)

• De Zeven Engelen voor de zeven Gemeenten

• De Zeven Engelen voor de zeven Bazuinen ?

• De Zeven Engelen voor de zeven Plagen ?

• In Openbaring 15:6

• Engelen komen uit de Tempel, waar Yeshua is

• Yeshua is in het Heilige der Heilige als Hogepriester

• Niemand anders is toegestaan in de Tempel te zijn, 

Leviticus 16:17

• Alleen de Hogepriester betreedt de Tempel

• Dus de Engelen zijn de Zeven Geesten van 

de HEERDe zeven Gemeenten, Zegels en Bazuinen bestrijken achtereenvolgens 2000 jaar geschiedenis

De zeven engelen komen tegelijkertijd uit de Tempel van de Getuigenis.


De zeven Schalen zullen parallel en cumulatief plaatsvinden, in ongeveer 15 dagen, vanaf de dag van de bazuinen (1e van Tisri) en de eerste 
dag van het Loofhuttenfeest (15e van Tisri), waar Babylon in één uur wordt vernietigd (360/24, Openbaring 18:17). De heiligen zullen worden 
geroepen door de laatste bazuin, om gedurende 7 dagen in de Huppah te worden opgenomen: Openbaring 8:1, wanneer er ongeveer een 
half uur stilte in de hemel is. Zijn bruid zal op de eerste dag van het Loofhuttenfeest naar de aarde terugkeren voor de millenniumregering.

Zeven Sterren

Met de Plagen behandelt God de mensheid met de gevolgen van onze keuzes: duisternis, zonaanbidding, gelovigen doden, het merkteken nemen

Spreuken 1:31 Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg


