OPENBARING HOOFDSTUK 9
GODS AANHOUDENDE WAARSCHUWING TOT BEKERING
D.M.V. DE ZEVEN BAZUINEN VAN OORDELEN - vervolgd
DEEL 1. Openbaring 9:1-12. HET BLAZEN OP DE VIJFDE BAZUIN.
(1) Uitleg van de symbolen.

De vijfde bazuin van oordeel (de eerste wee, 9:12) beschrijft de boosaardige en vernietigende werk van de satan en zijn
demonen en de verschrikking die zij veroorzaken in de harten en levens van niet-christenen door heel de
nieuwtestamentische periode heen. Satan en zijn demonen martelen mensen die niet met de zegel van God verzegeld
zijn (9:4). Dit oordeel raakt iedereen die niet met de God van de Bijbel leeft! Satan als vernietiger (9:11) verlangt om
hun levens te vernietigen.
8:1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, die gevallen uit de hemel op de aarde lag. De
zeven sterren in Openbaring 1:20 symboliseren de zeven vertegenwoordigers van de zeven gemeenten. Deze “ster”
schijnt ook een soort engel voor te stellen. Het woord “vallen”1 betekent nooit “van boven gezonden”, maar altijd “van
een hoger plaats gevallen” (8:10; 2:5) of symbolisch “vernietigd” (14:8). In het Oude Testament wordt de val van de
koning van Babylon geschreven in termen van de val van Satan als de Morgenster (Jes 14:12-15; Ezech 28:12-17). De
satan wordt beschreven als “een ster” vanwege zijn oorspronkelijke hoge en heilige schepping en positie.

Satan daalt niet neer vanuit de hemel (zie 3:12; 10:1) en hij wordt hier ook niet uit de hemel geworpen (gesmeten) (8:7;
12:9). Het beeld beschrijft de tegenwoordige positie van de satan, niet als één die uit de lucht valt, maar als één die al
uit de hemel gesmeten op de aarde lag2. Daarom moet de vertaling ook niet luiden: “gevallen”, maar “gevallen lag”.
De val van de satan gebeurde ná de voltooiing van de schepping (Gen 1:31) en vóór de zondeval van de mens (Gen
3:1). De satan had al tegen God gerebelleerd en had al zijn hoge, heilige en heerlijke positie in de hemel verloren (Jes
14:12-15; Ezech 28:12-17). Hij had al veel andere engelen in zijn val meegesleurd. Vandaag noemen we deze gevallen
engelen “demonen” (12:4). Maar Openbaring 9:1 is geen verwijzing naar de val van de satan ná de schepping (Jes
14:12-15; Ezech 28:12-17). Het is een verwijzing naar de binding (beknotting, beteugelen, beperking) van de macht van
de satan tijdens de eerste komst van Jezus Christus (zie 12:7-9).
Het visioen in Openbaring hoofdstuk 9 beschrijft de satan als iemand die uit de hemel gevallen op de aarde ligt ná de
eerste komst van Christus. Tijdens zijn eerste komst heeft Jezus Christus de satan gebonden (zijn macht beknot,
beteugeld, beperkt) (Mt 12:29; Lk 10:18; Jh 12:31; Kol 2:15; Heb 2:14-15; 1 Jh 3:8; Openb 20:1-3) en de satan uit de
tegenwoordigheid van God verbannen (12:5-10). Openbaring 9:1 is het beeld van de satan tussen de eerste komst en de
wederkomst van Christus. Gedurende de nieuwtestamentische periode is de hele slechte en antichristelijke wereld onder
de macht van de Boze (1 Jh 5:19), alleen omdat God hem daartoe toestemming geeft (zie Job 1:6-12). Maar dit betekent
niet dat de satan de koning van deze aarde is3, omdat God voor eeuwig de Koning van allen en alles in het universum
blijft (Ps 9:7; Ps 145:13; Ps 146:10), ingesloten Koning van allen en alles op deze aarde (Mt 28:18; Jh 13:3). De satan
heeft alleen toestemming gekregen macht uit te oefenen over de niet-christenen op de aarde (1 Jh 5:19; 2 Kor 4:4). De
christenen op de aarde zijn niet onder de macht of beheer van de satan (1 Jh 5:18; Rom 8:31,38-39; Kol 1:13)!
Christenen worden wel aangevallen door de satan (Ef 6:10-18), maar komen nooit onder de heerschappij van de satan!
En hem werd de sleutel gegeven4.

“Een sleutel” is een symbool van gezag en macht om te openen en te sluiten, te
besluiten en te heersen (1:18; 3:7). Alleen met de toestemming van God kreeg de satan de macht (de sleutel) om de
afgrond te openen ten einde de demonen eruit te laten. Door Gods toelatende wil wordt de satan niet verhinderd zijn
boze plannen uit te voeren in de harten van mensen die niet met de zegel van God verzegeld zijn (9:4). Voor deze
goddeloosheid en ongerechtigheid is God niet verantwoordelijk, maar wel de satan en de mensen in zijn macht. Gods
toelatende wil geeft hen over aan demonische invloeden. Vergelijk Romeinen 1:24,26,28, waar God in Zijn toelatende
wil mensen overgeeft aan seksuele immoraliteit, schandelijke lusten en een verdorven denken.
van de put van de afgrond. De afgrond wordt meestal met de lucht en de aarde gecontrasteerd en is een beeld van de
diepten van de zee (Ps 33:7; Ps 107:26)5. Het wordt meestal voorgesteld als een plaats diep onder de aarde, verbonden
met de oppervlakte van de aarde door een schacht. De afgrond is de verblijfplaats van de doden (Rom 10:7); de woning
van demonen (Lk 8:31); en de woning van de engel van de afgrond of de koning van de demonen (9:11). Het is de
kerker waar de satan vastgehouden wordt (20:3) en de verblijfplaats van het beest, de laatste antichrist (11:7; 17:8). De

1
πεπτωκοτα < πιπτω (vpra). De voltooid tegenwoordige tijd benadrukt een handeling in het verleden waarvan het resultaat in het heden als een
werkelijkheid doorgaat.
2
πεπτωκοτα < πιπτω (vpra) zie Lukas 10:18 πεσοντα (vpaa)
3
Zoals aanhangers van de futurist beschouwing Lukas 4:5-6 uitleggen.
4
και εδοθη (vpra), gegeven door Gods toelatende wil.
5
A Greek-English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt, Gingrich, University of Chicago Press, 1952
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afgrond kan symbolisch afgesloten worden met een deksel en verzegeld worden (20:1,3). Maar het kan ook symbolisch
geopend worden met “de sleutel” die God geeft, d.w.z. met Gods toelatende wilsbesluit (9:1).
In Openbaring 20:1-3 wordt de satan voorgesteld als opgesloten in de afgrond zodat hij de volken voor een symbolische
periode van duizend jaar niet kan misleiden. Tussen de eerste en de wederkomst van Jezus Christus kan de satan het
evangelie niet van de volken weghouden! Maar in Openbaring 9:1 wordt de satan voorgesteld als één die macht (een
sleutel) ontvangt over allen in de afgrond. Satan kan de ongelovigen op de aarde d.m.v. zijn demonen martelen! Maar
het gezag en macht van de satan is alleen in zoverre God het toelaat!
De afgrond moet van Sheol of Hades (in Hebreeuws of Grieks) in de zin van “de toestand van de dood” (Mt 16:18;
Openb 1:18) of in de zin van “het graf of de plaats van dode lichamen” (Hd 2:27,31) onderscheiden worden. Maar de
afgrond is identiek met Sheol of Hades in de zin van “de plaats van vernietiging” (Abaddon)(Job 26:6) of de hel, de
plaats van de dode geesten van ongelovigen (Mt 11:23; Lk 16:23-24). Het woord “de afgrond” moet ook van het woord
“Tartarus” (in de Joodse apocalyptiek, in Job 41:24 in de Griekse Oude Testament vertaling en in 2 Pet 2:4)
onderscheiden worden. de Grieken beschouwden Tartarus als lager dan Hades (de plaats van de doden); als een
onderaardse plaats waar goddelijke straffen uitgeoefend werden.
Vóór de laatste oordeelsdag wordt de hel “de afgrond” genoemd (9:2; 11:7; 17:8; 20:1-3,7; Lk 8:31). Maar ná de laatste
oordeelsdag wordt de hel “de poel die van vuur en zwavel brand” genoemd (19:18; 20:14,15; 21:8).
9:2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon
en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Als de satan de afgrond (hel) opent, dan stijgt rook eruit

als van een grote oven. De satan vult de wereld met zijn demonen en hun boosaardige invloed! Dit is een bazuin van
Gods oordeel: God gebruikt het werk van de duivel en zijn demonen als een straf en een waarschuwing voor de
goddeloze mensen zodat zij zich zullen bekeren (9:21). “De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf; ja, zelfs
de goddeloze voor de dag van het onheil” (Spr 16:4; zie Jes 45:7). De rook die opstijgt als dat van een heel groot en
vuile fabriek (Gen 19:28) symboliseert de misleidingen, waanvoorstellingen en verleidingen van demonen die morele
en geestelijke duisternis en degradatie veroorzaken. Het is een beeld van alle soorten van zonden die de geestelijke licht
van Gods openbaring en reine lucht van de christelijke vreugde wegnemen. De satan en zijn demonen beroven de
goddeloze en onrechtvaardige mensen in de wereld van licht, i.e. waarheid, gerechtigheid en heiligheid, vreugde en
vrede, wijsheid en begrip (vooral m.b.t. Gods openbaring)(Jh 8:44; 2 Kor 4:4), maar niet van alle licht (Jh 1:4-9; zie
Rom 1:19-20; Rom 2:14-15; Rom 3:19-20).
9:3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van
de aarde macht hebben. Vanuit de rook kwam zwermen sprinkhanen als dat van een plaag. Een plaag sprinkhanen

bedekt de aarde zodat het niet meer zichtbaar is (Ex 10:4-6). Een groter plaag dan sprinkhanen is moeilijk voor te
stellen (Joël 2:1-11). Door heel het Oude Testament heen zijn de sprinkhanen een symbool van vernietiging.
Sprinkhanen broeden in de woestijn en dringen dan landbouw gebieden binnen op zoek naar voedsel. Zij vliegen in een
kolom 30 meter diep en tot 6 kilometer in lengte en laten geen groen sprietje staan!
Maar in het boek Openbaring zijn de sprinkhanen niet letterlijke sprinkhanen, maar symbolen voor boze geestelijke
machten. Zij symboliseren demonen die zich over de aarde verspreiden om het geestelijke licht van Gods openbaring te
verduisteren. Zij maken dat ongelovigen en zelfs gelovigen van de andere godsdiensten de waarheid van de Bijbel niet
kunnen of willen zien. De demonen zijn verwant aan verlammende angst en pijnlijke vernietiging. En toch is de macht
van demonen om te vernietigen niet willekeurig, maar wordt hen gegeven (precies zoals God dat bepaald heeft).
(2) De beschrijving van de sprinkhanen (demonen).

De beschrijving van de sprinkhanen moet als een geheel genomen worden (9:7-10).
9:7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn (Joël 2:4). Paarden
worden meestal met oorlog en strijd geassocieerd. Dit symbool wijst naar de geestelijke strijd die ongelovigen ervaren
en de geestelijke strijd die gelovigen voeren. De paarden zijn voortdurend gereed om oorlog te voeren!
En op hun koppen droegen zij (overwinnaars) kransen als van goud. De kransen zijn symbolen voor de vele
overwinningen die zij over de ongelovigen behalen.
en hun gezichten leken op gezichten van mensen. Dit symbool toont aan dat zij niet letterlijke sprinkhanen zijn,
maar persoonlijke wezens met intelligentie, een denken en een wil. Het is een symbool van hun geslepenheid.
9:8 En zij hadden haar als haar van vrouwen. Dit doet denken aan de godinnen met lange haren als slangen in de
Griekse mythologie die vanuit Tartarus gezonden worden om de criminaliteit te straffen. Zij vertegenwoordigen op
figuurlijke wijze wrekende geesten die vrees inboezemen. De lange haar van de vrouwen kunnen ook een verwijzing
zijn naar de aantrekkelijkheid voor en verleiding van mensen die verstrikt raken in occultisme, esoterische godsdiensten
en de aanbidding van de satan.
en hun tanden waren als tanden van leeuwen. Dit symbool verwijst naar hun verscheurende verwoesting. Mensen
die betrokken raken in occultisme en demonische machten zullen uiteindelijk helemaal verscheurd worden.
9:9 En zij hadden borstharnassen van ijzer. Dit symbool is een verwijzing naar hun onoverwinnelijkheid. Mensen
zonder Christus kunnen hun wapenrusting niet penetreren en hen ook niet overwinnen.
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en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.

Dit

symboliseert de vreselijke verschrikking waarmee zij mensen opjagen.
9:10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de
macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Dit symbool verwijst naar de heel pijnlijke maar

niet dodelijke letsels die zij veroorzaken (9:5; 1 Kon 12:11,14).
Mensen kunnen niet met hun eigen kracht demonen weghouden of overwinnen, behalve als zij bij Jezus Christus gaan
schuilen en Hem als Verlosser en Heer aannemen (9:4; Mt 12:43-45; Ef 6:10-18). Maar in het visioen in Openbaring
hoofdstuk 9 weigeren de mensen zich te bekeren (9:20-21).
9:4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke
groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd
hadden. Onder de symboliek van een sprinkhanenplaag beschrijft Johannes de machten en invloeden van de hel die

werkzaam zijn in de harten en levens van slechte mensen en ongelovigen. Op soevereine wijze worden de demonen
bevolen om niet de groene vegetatie op de aarde schade toe te brengen. Dit is niet in strijd met de vernietiging van
vegetatie onder de eerste bazuin van oordeel (8:7), omdat het daar gaat om een derde van alle vegetatie die elk jaar weer
opnieuw gaat groeien. Hier onder de vijfde bazuin van oordeel gaat het om demonen die niet-christenen en ongelovigen
(bv. naamchristenen) vijf maande lang martelen. De bazuinen van oordelen staan niet noodwendig in chronologische
volgorde. Op een soevereine wijze worden de demonen bevolen om alleen mensen die niet met de zegel van God
verzegeld zijn te schaden (zie 7:3). De schade die deze demonen veroorzaken zijn niet calamiteiten in de natuur of
ziekten, maar psychologische en geestelijke verdrukking! Evenals het volk van God niet door de plagen van Egypte
geraakt werden, zo worden (wedergeboren) christenen bewaard tegen de aanvallen van demonen omdat zij met de zegel
van God verzegeld zijn. “Verzegeld zijn” betekent: at christenen het eigendom van God zijn, door God beschermd
worden en verzekerd zijn dat zij echt zijn (Rom 8:31,38-39).
9:5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun
pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. De schade die demonen

aanrichten wordt door God toegelaten, maar ook door God beperkt en beheerst! Sprinkhanen schijnen vijf maanden lang
(dus niet voor eeuwig) te leven. De duur van de pijniging van ongelovigen is ook niet langer dan vijf maanden. We
weten niet wat het getal “vijf” symboliseert, behalve dat het één minder is dan het getal “zes”, het getal van de mens
(13:18). De duur van deze plaag moet in verband gebracht worden met de andere perioden die in het boek Openbaring
genoemd worden. “Tweeënveertig” maanden (11:2-3; 12:6; 13:7) is een symbool voor de hele periode tussen de eerste
komst en de wederkomst van Christus.
De niet-christenen brengen allerlei offers aan de demonen (dierenofferanden, zelfs menselijke offeranden, seksuele
immoraliteit in bordelen en nachtclubs, banketten voor de goden van bepaalde handels en industriële gilden, geld en
omkoopgeschenken, enz.) en zo worden zij deelgenoten van de afgoden (1 Kor 10:20). Zij bedenken, ontwerpen en
fabriceren hun eigen “goden”. Zij houden niet op om demonen te aanbidden (9:20). Daarom geeft God hen over aan de
slechte invloed van demonen en martelen hen (zie Rom 1:18-32). En de niet-christenen lijden pijn als de steek van een
schorpioen.
Het woord “martelen” sluit de volgende in: verzoekingen en verleidingen waarvan alleen de God van de Bijbel mensen
kan verlossen (zie Mt 6:13). De satan en zijn demonen maken niet-christenen slaven van angst (Rom 8:15) en verblind
hen zodat zij niet de waarheid kunnen zien (2 Kor 4:4). Zij inspireren valse apostelen en valse profeten die valse
godsdienstige boodschappen verspreiden naar miljoenen op de aarde (2 Kor 11:4,13-15). Zij sluiten
broedermoordenaars als Kaïn in (1 Jh 3:12). Zij houden niet-christenen in een slaafse vrees voor de dood en
veroorzaken zelfs de dood (Heb 2:14-15). De satan en zijn demonen beheersen de hele boze en antichristelijke wereld
(1 Jh 5:19). Zij hebben vreselijke slechte invloed, want zij zaaien twijfel en ongeloof, in elk land op de aarde en
vermenigvuldigen de ongelovigen die uiteindelijk in de hel terechtkomen (Mt 13:38-39,42).
De activiteiten van de satan en zijn demonen gedurende de nieuwtestamentische periode zijn een deel van Gods
tegenwoordige oordelen (bestraffingen) van ongelovigen en tegelijk een serieuze waarschuwing zich te bekeren tot de
God van de Bijbel (9:1-11). Het is veel moeilijker een ongelovige te blijven dan om je te bekeren en een gelovige te
worden! Hoewel God ongelovige mensen en niet-christenen verantwoordelijk houdt voor hun zonden en de satan zijn
demonen verantwoordelijk houdt voor het kwaad die zij doen, laat God de satan en zijn demonen toe deze dingen te
doen in de volgende zijn: Hij weerhoudt of onttrekt Zijn genade van hen zodat zij niet tegen de satan en zijn demonen
beschermd zijn. God geeft Zijn soevereine toestemming aan de satan en zij demonen om Zijn instrumenten van oordeel
te zijn. De satan en zijn demonen kunnen niets doen zonder het besluit of toestemming van God (Job 1:6-12; Lk
8:29-33).
9:6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te
sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.6 De niet-christenen zullen liever sterven dan dat zij deze boze

machten ontmoeten. Toch kunnen zij niet van hun aanvallen ontsnappen! De woorden: “in die dagen” wijzen naar een
6
και φευγει (vipa--3s) ο θανατος απ αυτων. φευγω = een historische tegenwoordige tijd in de toekomst, i.e. “de dood blijft van hen wegvluchten’,
Rienecker
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bijzondere tijd in de geschiedenis, wanneer de demonische aanvallen zo pijnlijk zullen zijn dat mensen de dood boven
het leven zullen verkiezen. Niettemin, zullen mensen in hun pogingen falen. Het lijkt alsof mensen in die tijd niet meer
geloven in het leven na de dood, of geloven dat er oordeel en straf na de dood is, omdat zij denken dat na hun
lichamelijke dood alle angst en lijden over zal zijn. Zij dwalen, omdat na de lichamelijke dood het laatste oordeel komt
(Hebreeën 9:27)! De vijfde bazuin oordeel toont aan dat de demonische aanvallen vooral pijnlijk zullen zijn tegen het
einde van de wereldgeschiedenis (zie 10:7).
9:7-10

Zie hierboven.

9:11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en
in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Echte sprinkhanen hebben geen leider (Spr 30:27), maar deze symbolische

sprinkhanen (werkelijke demonen) hebben wel een leider. Op het gebied van gevallen engelen (demonen en boze
geesten) is er een bepaalde rangorde. Het feit dat de leider of koning van de demonen “de engel uit de afgrond” (de hel)
is, bewijst dat dit een beeld is van echte demonen uit de hel. Deze gevallen engel in de afgrond heet Abaddon in
Hebreeuws en Apollyon in Grieks, en betekent: “vernietiger” (Job 26:6; Job 31:12). Hij en zijn leger engelen hebben
maar één doel en dat is om leugens, de dood en vernietiging te zaaien (zie Jh 8:44). Hij heet ook “de duivel”, dat
“lasteraar” of “valse beschuldiger” van God en christenen betekent. Hij heet ook “de satan”, dat “de tegenstander” of
“de vijand” van God” en zijn volk betekent.
Christenen moeten rekening houden met het feit dat de satan en zijn demonen (boze geesten) echt bestaan! Alle nietchristenen lopen gevaar om door demonen verstrikt te raken. En als dat gebeurt, zullen zij gemarteld worden en zullen
hun levens in moreel, geestelijk en fysiek opzicht vernietigd worden.
De vijfde bazuin van oordeel (het eerste wee, 9:12) beschrijft de boze en vernietigende werk van de satan en zijn
demonen en de verschrikking in de harten en levens van de goddeloze en onrechtvaardige mensen gedurende de hele
nieuwtestamentische periode. De satan en zijn demonen martelen mensen die niet met de zegel van God verzegeld zijn
(9:4) en vernietigen hun leven in moreel, geestelijk en fysiek opzicht (9:11).
9:12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. Het eerste “wee” is voorbijgegaan7. De
andere twee “weeën” komen nog8. Dit betekent niet dat de bazuinen van oordelen opeenvolgend zijn, maar eerder dat er
een kleine pauze is in de beschrijving van de visioenen in Openbaring 9:12 en Openbaring 11:14 (zie de pauze in 8:13).
Deze weeën zijn niet alleen maar waarschuwingen, maar tegelijk een oproep tot berouw en bekering!

(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t de vijfde bazuin oordeel (9:1-12).
Een futurist gezichtspunt (Larkin) leert dat de vijfde bazuin van oordeel maakt dat de geesten zonder lichamen van de
“mensen” die voor Adam leefden proberen een lichaam te krijgen gedurende de tweede helft van de toekomstige
periode van verdrukking. Deze uitleg moet verworpen worden.
Een ander futurist gezichtspunt (Tenney) leert dat de vijfde bazuin van oordeel een uitbarsting teweeg zal brengen van
demonen uit de afgrond die zich belichamen in mensen gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van
verdrukking. Ook deze uitleg moet verworpen worden.
De juiste uitleg is dat de vijfde bazuin van oordeel maakt dat de satan en zijn demonen mensen martelen en vernietigen
die niet met de zegel van God verzegeld zijn gedurende een aanzienlijke periode tijdens de hele nieuwtestamentische
periode. De satan opent de schacht waardoor hij de wereld met zijn demonen en hun verderfelijke activiteiten en
invloed vult. De demonen jagen verschrikking in de harten en levens van goddeloze en onrechtvaardige mensen.
DEEL 2. Openbaring 9:13-19. HET BLAZEN OP DE ZESDE BAZUIN.
(1) Uitleg van de symbolen.

De zesde bazuin van oordeel (het tweede wee, 11:14) beschrijft de boze en vernietigende werk van oorlogen van de
goddeloze wereldmachten die tegen Christus en Zijn volk staan en de verschrikking van de oorlogsmachines die zij
ontwerpen gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Dezelfde machten van de duisternis (de satan en zijn
demonen) die het vernietigende werk in de harten van mensen aanricht zijn de machten van de duisternis (de vier boze
engelen) die mensen in duivels veranderen die elkaar in verschrikkelijke oorlogen vernietigen. Vooral in tijden van
oorlog worden slechte mensen veelal als bezetenen met demonen. De mensen die oorlogen en hun oorlogswapens
liefhebben verwonden en doden elkaar (9:18).
9:13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God
stond, één stem komen. De stem komt van het wierookaltaar in de hemelse tempel. Dit symboliseert dat de zesde

bazuin van oordeel komt als een antwoord op de gebeden van de heiligen op de aarde die met de volmaakte voorbeden
van Christus vermengd zijn (8:3-4). Er wordt niet gezegd van wie de stem is. Terwijl de eerste vijf engelen alleen maar
hun bazuin blazen, moet de zesde engel ook persoonlijk handelen.

7
8

απηλθεν (viaa)
ερχεται (vipn)
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9:14 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die voortdurend gebonden zijn.

Het getal “vier” (9:14). Let op de vier horens van het wierookaltaar (9:13), de vier boze engelen (9:14) en de vier
woorden voor tijd (9:15). In de Bijbelse betekenis van getallen, symboliseert het getal “vier” de schepping, de aarde, de
wereld van mensen.
Deze vier boze engelen zijn niet dezelfde als de vier goede engelen (7:1). Terwijl de vier boze engelen bij de Eufraat
Rivier staan (9:14), staan de vier goede engelen aan de vier hoeken van de aarde (7:1). Terwijl de vier boze engelen
gebonden zijn9 (9:14), handelen de vier goede engelen en houden zij de sterke winden terug (7:1). Terwijl Gods eerste
en tweede bazuinen van oordelen de vernietiging van een derde van de vegetatie, land en zee veroorzaken (8:7-8),
voorkomen de vier goede engelen dat dit gebeurt (7:1). In de zesde bazuin van oordeel vertegenwoordigen de vier
engelen eerder boze engelen of demonische geesten die houden van mensen in oorlogen te vernietigen. Zij zijn
voortdurend “gebonden” zodat zij niet kunnen handelen vóór Gods toestemming en vóór Gods aangewezen tijd.
De Eufraat wordt “de oostelijke grens van het Beloofde Land” (Gen 15:18; Ex 23:31;
Joz 1:4) of “het begin van het Messiaanse Koninkrijk” en “het middelpunt van de wereld” (Ps 72:8) genoemd. Het
symboliseert de grote wereldrijken van Assyrië en Babylon, die Gods instrumenten waren om Israël en Juda in
ballingschap te vernietigen (Jes 8:7-8). In Openbaring 9:14 “de Eufraat Rivier” symboliseert het boze Wereldrijk dat in
het middelpunt van de aarde is en dat gekant is tegen God en Zijn Koninkrijk.

bij de grote rivier, de Eufraat.

9:15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de
maand en het jaar. Deze vier boze engelen stonden voortdurend gereed. Zij worden losgemaakt en dat symboliseert

dat de machten van de hel losgemaakt worden om de hele wereld in verschrikkelijke oorlogen te storten. Gods
soevereiniteit bepaalt elk uur, dag, maand en jaar van elk oorlog in de menselijke geschiedenis en zijn soevereiniteit laat
de boze wereldmachten toe tegen elkaar oorlog te voeren en elkaar te vernietigen. Zijn soevereiniteit is niet de oorzaak
dat zij tegen elkaar oorlog voeren. De primaire oorzaak van alle oorlogen is de hebzuchtige begeerten die in de harten
van mensen strijd voeren (Jakobus 4:1-2). In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid laat God oorlogen tussen de eerste komst
en de wederkomst van Christus toe. De duur van oorlogen kan enorm verschillen. Sommige oorlogen duren een uur (zie
Mt 5:21-22; Jak 4:1-2) en andere oorlogen duren jaren. Van Gods gezichtspunt is de losmaking van deze vier engelen
een straffend oordeel over de wereld voor het verwerpen van Christus en Zijn Woord en hun volharding in
goddeloosheid en ongerechtigheid ten spijten van alle voorgaande waarschuwingen en bestraffingen.
De zesde bazuin beschrijft ook hoe oorlogen zullen woeden in de laatste dagen voor het einde van de
wereldgeschiedenis (Mt 24:6; zie Openb 10:7). De losmaking van de vier boze engelen is verwant aan (maar niet gelijk
aan) de woorden in 2 Tessalonicenzen: “wat hem (de laatste antichrist) weerhoudt m.n. de wet)” en “wie hem (de laatste
antichrist) weerhoudt (m.n. de wethouder)” (2 Tes 2:6-7). “De geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam”.
Waarschijnlijk nadat de wet en de wethouders uit de wereld verwijderd zijn (i.e. wanneer volkomen wetteloosheid
heerst), zullen de boze machten krachtig vooruit stormen en verschrikkelijke verwarring en wederzijdse uitroeiing van
de volken teweegbrengen.
In het boek Openbaring is er vooruitgang in de openbaring van Gods principes m.b.t. goddelijke, menselijke en
demonische activiteiten. De vier boze engelen worden losgemaakt wanneer de mensheid m.b.t. hun overtuigingen,
handelingen en relaties “wetteloos” geworden zijn en dus rijp geworden zijn voor Gods oordeel!
Gods soevereiniteit bepaalt ook wie er door deze zesde bazuin
van oordeel geraakt gaat worden. Christus bezit de sleutel tot de dood, d.w.z. de macht en finale gezag over de dood
(1:18), maar Hij laat de satan toe om gelovigen met angst op te jagen en om macht te hebben mensen te doden (Heb
2:14-15).

dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.

9:16 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal.

Tegen het einde van de wereldgeschiedenis zal het aantal, dat in oorlogen betrokken zijn enorm zijn:
200 000 000 (2 x 10 000 x 10 000) bereden troepen! Het aantal is eigenlijk “ontelbaar”! Johannes kon het aantal niet
tellen. Hij hoorde alleen het aantal.
In Bijbelse tijden was de cavalerie (paarden en ruiters) het instrument van oorlogvoering, omdat zij veel meer schade
konden aanrichten dan de infanterie (voetsoldaten). De paarden met dikwijls strijdwagens er achteraan ploegde dwars
door de infanterie heen als een moderne tank die alles voor zich uit platwalst.
De paarden en ruiters zijn deel van de
visioen. In werkelijkheid bestaat er niet dergelijke paarden en ruiters en daarom is het beeld symbolisch. Maar de
symbolen vertegenwoordigen letterlijke werkelijkheden die hoger zijn dan de letterlijke betekenis van de symbolen.

9:17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus:

(2) De beschrijving van de oorlogsmachines.

De beschrijving van de paarden en ruiters moet als een geheel genomen worden (9:17-19):
hadden vuurrode en rookkleurige (donker blauw) en zwavelkleurige (geel) borstharnassen. De
borstharnassen van de ruiters hadden drie kleuren: of elk een ander kleur had of elk alle drie kleuren had is moeilijk vast

ze

9

δεδεµενους > δεω (vprp). De voltooid tegenwoordige tijd benadrukt een toestand of conditie.

© 2016 DELTA (www.deltacursus.nl)

Openbaring hoofdstuk 9

pagina 5

te stellen. Het vuurrode vertegenwoordigt vuur, het rookkleurige (donker blauw) vertegenwoordigt rook en het
zwavelkleurige (geel) vertegenwoordigt gloeiende lava, symbolisch voor de brandstof van het hellevuur. Deze kleuren
zijn de kleuren van vernietiging, dood en verderf en tekenen van Gods toorn (Gen 19:24; Job 18:15; Ps 11:6; Jes 34:9).
En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. Het paard is het instrument voor de oorlog. Paarden met
leeuwenkoppen zijn symbolen voor oorlogsmachines die onverschrokken aanvallen loodsen en verwoestende
vernietiging aanrichten (zie Jes 31:4; Mic 5:8), evenals de demonen onder de vijfde bazuin van oordeel.
en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Deze vertegenwoordigen drie plagen die de mensheid doden. Zij tonen
de volmaakte harmonie tussen ruiter en paard (de mens en zijn oorlogsmachine) aan. Al hun inspanning is gericht op de
vernietiging en verderf van de mensheid.
9:18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit
hun mond kwam. Dit symbool verwijst naar grote wereldoorlogen en de verschrikkelijke vernietiging van heel veel

mensen.
9:19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan,
en daarmee brengen zij schade toe. Paarden met leeuwenkoppen en slangenstaarten bestaan niet in het echt, omdat

paarden vechten door te schoppen en niet door te bijten. Het beeld is symbolisch. Het symboliseert verschrikkelijke
oorlogsmachines van alle beschrijvingen, die ontworpen zijn en ontworpen worden om de mensheid kappot te maken.
Denk bijvoorbeeld aan technisch complexe conventionele wapens en aan atoom, bacteriologische en chemische wapens.
De paarden en ruiters zijn een beeld van de meest verschrikkelijke oorlogsmachines in de handen van mensen die
geïnspireerd en beheerst worden door demonen uit de hel!
De zesde bazuin van oordeel (het tweede wee, 11:14) beschrijft het boze en vernietigende werk van oorlogen door boze
wereldmachten die ook tegen Christus en christenen vechten en de verschrikking van hun oorlogsmachines door heel de
nieuwtestamentische periode heen. Dezelfde machten van de duisternis (de satan en zijn demonen) die hun werk van
vernietiging in de harten en levens van mensen aanrichten zijn ook de machten van de duisternis (de vier boze engelen)
die mensen maken tot bezetenen met demonen die elkaar vernietigen in verschrikkelijke oorlogen. De mensen die
houden van oorlogen richten met hun oorlogsmachines schade aan en doden elkaar (9:18).
Tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus zijn de oorlogen van de boze wereldmachten een deel van Gods
straffende oordelen om mensen te waarschuwen zich te bekeren.
(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t de zesde bazuin van oordeel (9:13-19).

Een futurist gezichtspunt (Larkin) leert dat de zesde bazuin van oordeel onzichtbare demonische machten bijeenbrengt
met het doel om d.m.v. oorlogen de aller-slechtste mensen van de aarde uit te roeien gedurende de tweede helft van de
toekomstige grote verdrukking. Zo worden de betere klassen mensen bewaard voor de toekomstige duizendjarige
vrederijk. Deze beschouwing moet verworpen worden.
Een ander futurist gezichtspunt (Tenney) leert dat de zesde bazuin van oordeel de mensenmassa’s uit het oosten (de
koningen uit het oosten) bijeenbrengt om tegen de God van de Bijbel en de heerschappij van Christus te vechten
gedurende de tweede helft van de toekomstige grote verdrukking. Ook deze beschouwing moet verworpen worden.
De juiste beschouwing is de volgende: De zesde bazuin van oordeel vertegenwoordigd de boze en vernietigende werk
van oorlogen van de boze wereldmachten die ook tegen Christus en christenen vechten en de verschrikking van hun
oorlogsmachines gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Het verwijst vooral naar de verschrikkelijke oorlogen
die gevoerd zullen worden tegen het einde van de nieuwtestamentische periode.
DEEL 3. Openbaring 9:20-21. DE REACTIE VAN ONBOETVAARDIGE MENSEN.

De zegels van verdrukking en vervolging door mensen worden gevolgd door de bazuinen van oordeel van God. Door de
hele periode van de eerste komst tot de wederkomst van Christus heerst de verheerlijkte Heer Jezus Christus vanaf Zijn
hemelse troon over allen en alles in overeenstemming met Zijn boekrol met zeven zegels die Gods eeuwige besluiten
bevat (5:1; 6:1-17; 8:1).
En gedurende dezelfde periode waarschuwt Hij de mensen in overeenstemming met Zijn zeven bazuinen van oordeel
(8:2-13; 9:1-19; 11:15-19), vooral die mensen die Zijn boodschappers tegenwerken en Zijn volk verdrukken en
vervolgen. Vanaf de hemel ziet Hij het lijden en de tranen van Zijn volk en hoort Hij hun gebeden en geroep (8:3-5).
Het bloed van de martelaren is kostbaar in Zijn ogen (Ps 116:15). Dit is een geweldige troost voor christenen!
9:20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van
hun handen. Ten spijten van de bazuinen van oordelen bekeren vele mensen zich niet. Bestraffen op zichzelf brengen

niet een gebroken houding (een verandering van hart), bekering (een verandering van denken) of een ommekeer (een
verandering van handelen) teweeg! Hoewel veel mensen worden vernietigd, weigeren de overige mensen (die niet met
de zegel van God verzegeld zijn) zich te bekeren. Zij volharden in de werken van hun handen: materialisme, afgoderij,
atheïsme en een wereldse levensfilosofie.
zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen
zien, horen of lopen. Sommige in de boze wereld maken letterlijke zichtbare afgoden die niet kunnen zien of horen of

lopen (Ps 115). Anderen in de boze wereld ontwerpen en maken onzichtbare filosofische of godsdienstige “goden” die
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eigenlijk als demonen functioneren. Zij volharden in valse godsdiensten met hun waardeloze denkbeelden over het
geestelijke leven. Zo overtreden zij de eerste tafel van de Tien Geboden: zij aanbidden een “god” die niet de God van de
Bijbel is (schending van het eerste gebod) en maken hun eigen “goden” (schending van het tweede gebod) (Ex 20:1-6).
Zij
overtreden de tweede tafel van de Tien Geboden: zij maken oorlog en moorden mensen (schending van het zesde
gebod), zij leven in seksuele immoraliteit en verkrachten onschuldige mensen (schending van het zevende gebod), zij
stelen en roven patentrechten en kopierechten (schending van het achtste gebod), en zij raken betrokken bij toverij,
occultisme en esoterische denkbeelden en de leugens van waarzeggerij van horoscopen en spiritisten (schending van het
negende gebod)(Ex 20:13-16). Deze vier kardinale zonden tegen medemensen vertegenwoordigen de onboetvaardige
mensheid van de wereld.
9:21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Goddeloosheid leidt meestal tot ongerechtigheid (Rom 1:18-32). Het niet aanbidden van de God van de Bijbel in Jezus
Christus leidt meestal tot seksuele en geestelijke immoraliteit en alle soorten van corruptie. Als de levende God van de
Bijbel niet erkend en gediend wordt, dan wordt de naaste vertrapt! En wie ook al zijn naaste vertrapt, kent niet de
levende God van de Bijbel.
“De wereld die onderdrukt en vervolgd” (de 2de en 3de zegel) ten spijten van bestraffingen en waarschuwing (de
bazuinen van Gods oordelen) wordt op deze wijze “de onboetvaardige wereld”. (9:20-21). Uiteindelijk leidt de
weigering van de wereld zich te bekeren tot het uitgieten van de zeven schalen van Gods finale toorn (hoofdstukken 15
en 16), ingesloten de hoogtepunt van Gods toorn in de laatste oordeelsdag (de 7de bazuin en de 7de schaal van rampen).
DEEL 4. Openbaring 11:15-19. HET BLAZEN VAN DE ZEVENDE BAZUIN VAN OORDEEL.

De zevende bazuin van oordeel (de derde wee, 11:14) introduceert de laatste oordeelsdag. De goddeloze en
onrechtvaardige mensen die de aarde verwoesten zullen getroffen worden door Gods laatste oordelen en
veroordelingen, omdat zij onboetvaardig bleven ten spijten van Gods bazuinen van oordelen (11:18b; Mt 25:46a). Maar
de dienaren van God en de heiligen (christenen) zullen beloond worden (met het eeuwige leven in het Koninkrijk van
God in zijn finale fase)(11:15,18a; Mt 25:34,46b). Hiermee sluit de geschiedenis van de tegenwoordige wereld.
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