
AmhW De schoonheid van Jezus  in Openbaring 1:16 

 

Openbaring 1:16  
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en 

Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 

Zeven sterren 
Openbaring 1:20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 

zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de boodschappers van de zeven gemeenten, en de 

zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. 

Daniël 12:3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen 

rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 

Daniël 11:33,35 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door 

zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. Van de verstandigen zullen er struikelen, 

om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot 

de vastgestelde tijd. 

Rechterhand 
Hooglied 8:3 Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen. 

Psalm 139:10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. 

Jesaja 62:3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand 

van uw God. 

Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden 

gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 

Markus 14:62 En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van 

de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. 

Mond 
2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door 

de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 

Psalm 59:8 Zie, hun mond vloeit over; zwaarden komen van hun lippen. Ps. 10:11; 94:7Want, denken zij, 

wie hoort het? 

Psalm 2:4,5 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in 

Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. 

Tweesnijdend scherp zwaard 
Openbaring 2:16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het 

zwaard van Mijn mond. 



Jesaja 49:2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij 

Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. 

Efeze 6:17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 

zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het 

oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 

Openbaring 19:15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou 

slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de 

grimmige toorn van de almachtige God. 

Jesaja 11:4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid  en de zachtmoedigen van het land zal Hij met 

rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem 

van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 

Psalm 149:6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, 

Gezicht 
Numeri 6:24 De HEERE zegene u en behoede u! 25. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten  en zij u 

genadig! 26. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! 

Genesis 32:30 En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot 

aangezicht, en mijn leven is gered. 

Exodus 33:11 De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend 

spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een 

jongeman, week niet uit het midden van de tent. 

Als de zon die schijnt in haar kracht 
Daniël 10:6 Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als 

vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als 

het geluid van een menigte. 

Exodus 34:29 En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de 

getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn 

gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had. 

Mattheüs 13:43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie 

oren heeft om te horen, laat hij horen. 

Richteren 5:31 Zo moeten al Uw vijanden omkomen, HEERE! Maar laten zij die Hem liefhebben, zijn als 

het opgaan van de zon in haar kracht. En het land had veertig jaar rust. 


