OPENBARING HOOFDSTUK 8
GODS AANHOUDENDE WAARSCHUWING TOT BEKERING
D.M.V. DE ZEVEN BAZUINEN VAN OORDELEN
DEEL 1. Openbaring 8:1. DE OPENING VAN DE ZEVENDE ZEGEL.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half
uur. De zevende zegel vertegenwoordigt het ondoorgrondelijke verschijnsel van vertraging (oponthoud, uitstel) van de

loop van de geschiedenis (en heilsgeschiedenis) naar het einde.
De redenen voor de vertraging (oponthoud, uitstel).

Het boek van Openbaring leert dat de beëindiging van de laatste dingen op de aarde ook afhankelijk is van wat er
gebeurt in de Kerk/Gemeente op de aarde! God heeft de volgende zaken ingesloten in het proces naar het einde toe: de
getrouwe verkondiging van het evangelie aan alle naties (Mt 24:14), de geheiligde gebeden van de christenen in alle
gemeenten op de aarde (8:3-5) en de volledige onderwerping aan God en Zijn plan op de aarde (6:1-17)! Maar de
Kerk/Gemeente blijft achter en houdt geen tred met God in de hemel en Zijn machtige daden. De Kerk/Gemeente is in
beslag genomen door wereldse zaken (de strijd om macht onder de leiders van de Kerk, tradities in de Kerk die
onenigheid onder kerken en gemeenten brengen, valse leerstellingen, de welvaartstheologie). De Kerk/Gemeente is nog
niet gereed voor de eindtijd gebeurtenissen! De taak om het evangelie te verkondigen is nog lang niet voltooid! De
Kerk/Gemeente bidt niet zoals het moet! De Kerk/Gemeente wacht op de wederkomst van de Heer. Maar de Heer wacht
op de Kerk/Gemeente te handelen (op te treden)! Het is niet God Die de vertraging veroorzaakt, maar de
Kerk/Gemeente! De Kerk/Gemeente moet met meer geloof bidden, moet meer zendingsgericht worden en moet met
groter gewilligheid vervolging verduren!
• Er is vertraging omdat de Kerk te weinig een biddende Kerk is (8:3-5).
De Kerk moet verenigd bidden dat Gods Koninkrijk komt en Gods wil uitgevoerd wordt (Mt 6:10; Mt 18:19). De
eindtijd gebeurtenissen kunnen alleen plaatsvinden wanneer de werkelijkheid op aarde correspondeert met de
werkelijkheid in de hemel.
• Er is vertraging omdat de Kerk te weinig een zending Kerk is (hoofdstuk 2 en 3).
De Kerk is nog niet gereed voor de eindtijdgebeurtenissen en verlangt te weinig naar de eindtijd gebeurtenissen. De
Kerk verkondigd het evangelie niet zoals dat moet. De Kerk is te veel begaan met de gebeurtenissen van de wereld en is
te veel gericht op de historische, economische, politieke en culturele gebeurtenissen in de wereld. Eerst moet het
evangelie verkondigd zijn aan alle volken in de wereld (Mt 24:14). Eerst moet discipelen gemaakt zijn in alle volken in
de wereld (Mt 28:19)! Eerst moet de tijd voor de oogst aangebroken zijn wanneer het volle getal van uitverkorenen (de
echte christenen) het Koninkrijk van God zijn binnengekomen (Rom 11:25-26; Mk 4:29; Openb 14:14-16).
• Er is vertraging omdat de Kerk te gemakkelijk wegvlucht van strijd en vervolging.
De Kerk houdt zich afzijdig van geestelijke strijd tegen de Satan en zijn demonen, van de goddeloze wereld met zijn
valse godsdiensten, van het onrecht en onheiligheid van leiders en van de zonden van het vlees die het hart aanvallen.
De tegenstand van Satan en zijn medewerkers (het beest uit de zee, het beest uit de aarde, de grote hoer Babylon en de
koningen van de aarde) moet eerst zijn hoogtepunt bereiken in het koninkrijk van de wereld voordat Christus het
tenietdoet door de verschijning van bij Zijn komst (2 Tes 2:6-8). Gods finale en volledige vergelding wordt alleen
uitgevoerd op de laatste oordeelsdag.
• Er is vertraging omdat de wereld nog verder rijp moet worden voor het laatste oordeel (Gen 15:16).
De dingen in de wereld (de goddeloosheid, ongerechtigheid, verderf en leugens) zijn nog niet wat zij in werkelijkheid
zijn. De wereld camoufleert haar werkelijke identiteit en toestand en verschuilt zich achter vooruitgang, welvaart,
democratie, en wereldvrede. Eerst moet de werkelijke aard van de wereld ten volle openbaar worden als goddeloos,
onrechtvaardig, corrupt en leugenachtig. Eerst moet alle dingen worden wat zij in werkelijkheid zijn. Gods heerschappij
door middel van de zegels van verdrukking en de bazuinen van oordelen brengen dit tot stand.
De rede voor de stilte.

In het Oude Testament gaat Gods uitgang om te oordelen gepaard met een stilte. “Wees stil voor het aangezicht van de
Here HEERE, want nabij is de dag van de HEERE” (Zeph 1:7; zie Jes 41:1; Zach 2:13). De stilte in de hemel in
Openbaring 8:1 is ook een voorspel voor verschrikkelijke oordelen van God door heel de nieuwtestamentische periode
heen tot het einde. De stilte in de hemel heeft te maken met deze vertraging (10:6) van de finale vervulling van het
einde. Alles in de hemel is gereed voor het einde, maar alles op de aarde is nog niet gereed voor het einde!
De zegels openbaren Gods eeuwige plan en zetten de uitvoering daarvan aan de gang: de verkondiging van Christus en
het goede nieuws worden gevolgd door vervolging en verdrukking van vooral christenen, maar ook door oorlogen en
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rampen die iedereen op de aarde raakt. De zevende zegel openbaart dat er een vertraging is voordat God Zijn plan van
verlossing en oordeel tot een einde brengt.
Gedurende deze vertraging:
• laat God Zijn bazuinen van waarschuwingen klinken (hoofdstukken 8 en 9)
• wordt het evangelie te midden van strijd verkondigd (hoofdstukken 10 en 11)
• laat Hij de satan en zijn bondgenoten toe om hun werkelijke identiteit te openbaren (hoofdstukken 12 en 13)
• en giet Hij Zijn schalen met plagen als finale oordelen uit (hoofdstukken 15 en 16).
Dus, in Gods heerschappij van de wereld worden de zegels van verdrukking, vervolging en rampen telkens weer
gevolgd door bazuinen van waarschuwingen. De bazuin oordelen zijn Gods aanvankelijke oordelen over mensen voor
hun tegenstand tegen de zaak van Christus en de vervolging van christenen. Maar door de bazuin oordelen roept God
voortdurend de goddeloze en onrechtvaardige mensen op zich te bekeren en geeft Hij hen ook de kans zich te bekeren
(9:20-21). Gods stilte (zie 2 Pet 3:3-4) is een uitdrukking van Zijn geduld. Hij wil niet dat de mensen die Hij aanspreekt
verloren gaan, maar dat zij tot bekering komen (2 Pet 3:9). Christus, Zijn evangelie en Zijn Kerk/Gemeente zullen heel
zeker triomferen! Iedereen die Christus of Zijn evangelie verwerpt en christenen vervolgt zullen heel zeker Gods
rechtvaardige oordelen ondergaan.
Deze bazuin oordelen maken dat alle mensen en alle dingen in de wereld meer en meer worden wat zij in werkelijkheid
al zijn. En toch worden alle mensen en alle dingen pas echt wat zij in werkelijk zijn aan het einde.
Het einde arriveert pas wanneer:
• alle volken het evangelie gehoord hebben
• alle mensen gewaarschuwd zijn zich te bekeren
• alle uitverkorenen het Koninkrijk (koningschap) van God zijn binnengegaan (i.e behouden zijn)
• alle kwaad (ongerechtigheid en onheiligheid) zijn hoogste punt heeft bereikt in het koninkrijk van de laatste
antichrist
Iedereen in de hemel wacht op de finale verlossing van Gods volk en het finale oordeel van Zijn vijanden. Daarom is er
een ondraaglijke spanning en stilte in de hemel!
Er is een vertraging naar het finale einde toe en God Zelf veroorzaakt deze vertraging! Deze vertraging is een
uitdrukking van Gods geduld. Dit “half uur” in de hemel, gezien tegen de achtergrond van geschiedenis van de wereld,
lijkt alsof het al twee millennia duurt! Niettemin is het feit dat de tijd gehalveerd is (i.e. een half uur i.p.v. een hele uur)
een aanduiding dat deze tijd op soeverein wijze door God beperkt wordt!
De hemel is de plaats van vreugde en volledige verlossing. Het is de plaats waar zonde, verdriet en alle tekorten afwezig
zijn (7:15-17; 21:4). En toch zijn alle hemelse wezens tot stilte verstomd. Dit is bijzonder. Zij zijn niet stil omdat zij
geloven dat Gods oordelen te hard zijn of dat zij sympathiseren met het lot van de zondige wereld. Zij zijn tot stilte
verstomd door ontzag voor Gods majesteit, heiligheid en gerechtigheid en door een diep verdriet dat de wereld en zijn
mensen hun harten verharden en zich niet afkeren van de goddeloosheid en ongerechtigheid ten spijten van alles wat
God in Jezus Christus gedaan heeft en nog steeds doet (vergelijk de weeklacht van Jezus over Jeruzalem in Matteüs
23:37). Hoewel Gods volmaakte heiligheid en gerechtigheid eist dat alle mensen ook volmaakt moeten leven en dat alle
ongerechtigheid gestraft moet worden, is God volkomen geduldig (het eerste kenmerk van liefde in 1 Korintiërs 13:4-8)
en geeft Hij mensen een kans zich te bekeren! Gods stilte is een aanduiding dat God Zijn oordelen niet graag uitvoert.
“Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar
daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou
u sterven, huis van Israël” (Ezech 33:11). Op een manier is stilte een voorbode dat iets vreselijks gaat gebeuren.
Uiteindelijk wordt deze stilte doorbroken met donderslagen, stemmen (geluiden, geraas, uitroepen), bliksemstralen en
een aardbeving (8:5).
De zevende zegel van stilte in de hemel openbaart Gods morele beginsel voor de heerschappij van de wereld, namelijk,
“door heel de geschiedenis heen leiden de zegels van verdrukking, vervolging en rampen naar de bazuinen van
waarschuwingen en oordelen”.
(2) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de zevende zegel van stilte (8:1).

Een futurist gezichtspunt. De zevende zegel van stilte in de hemel is de periode van stilte voordat de vreselijke oordelen
onder de zeven bazuinen, de nog vreselijker oordelen onder de zeven schalen en de andere oordelen tot het begin van de
toekomstige duizendjarige vrederijk op de aarde losbarsten. Al deze oordelen vinden plaats aan het einde van de
toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
Een tweede gezichtspunt. De zevende zegel van stilte in de hemel is het ontzagwekkende voorspel voor de vreselijke
oordelen van God op mensen die geen berouw tonen en zich niet bekeren gedurende de hele nieuwtestamentische
periode (Greijdanus, Groenewald).
Een juiste uitleg. De zevende zegel van stilte in de hemel openbaart Gods morele beginsel bij het besturen van de
wereld: namelijk dat gedurende de wereldgeschiedenis de zegels van vervolging en verdrukking (van vooral christenen)
altijd de bazuinen van Gods oordelen teweeg brengen (Hendriksen).
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De beste uitleg. De zevende zegel van stilte in de hemel heeft te maken met het raadsel van vertraging (de
vaartvermindering van de beweging van de apocalyptische gebeurtenissen) tegen het einde en Gods geduld gedurende
de nieuwtestamentische periode (Bavinck).
DEEL 2. Openbaring 8:2. INTRODUCTIE TOT DE ZEVEN BAZUINEN.
(1) Uitleg van de symbolen.

De engelen die voor Gods troon staan zijn een hele hoge orde
van engelen (Lk 1:19). Dat toont de grootheid en belang van hun taak, namelijk, dat zij optreden ten behoeve van Gods
eer en majesteit en met groot gezag en macht. In de Joodse traditie zijn er zeven aartsengelen (apocrief Tobit 12:15).
Het getal “7” toont aan dat zij een groep engelen zijn die door God aangewezen zijn om een bijzondere taak te
verrichten (zie 15:1).

8:2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden.

God geeft in Zijn goddelijke wijsheid en macht bazuinen aan deze
engelen. Dit is een aanduiding dat de dingen die gebeuren (de waarschuwende oordelen) door God bepaald wordt en
van God afhankelijk zijn. Hoewel de gewelddadige krachten van de natuur (8:7-12), de angstaanjagende machten van
de hel (9:1-11) en de kwaadaardige oorlogsmachten van mensen (9:16-19) geactiveerd worden wanneer deze bazuinen
geblazen worden, zijn zij niets meer dan instrumenten in Gods hand die Zijn soevereine plan dienen (Jes 10:5-6; Jes
14:24-27; Amos 3:6)! God wordt genoemd, “Degene Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”
(14:7). Vergelijk dit met de eerste vier bazuinen die de aarde, de zee, de waterbronnen en de hemellichamen raken
(8:7-12).
en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.

De bazuinen zijn een symbool van Gods aanvankelijke waarschuwende oordelen over een goddeloze en
onrechtvaardige wereld. Deze oordelen fungeren als straffen voor de verdrukkingen, vervolgingen en verleidingen van
mensen die weigeren (of uitstellen) zich te bekeren (9:20-21) en als waarschuwingen voor de rest van de mensheid zich
te bekeren voordat het te laat is. De bazuinen van oordelen veroorzaken lijden. Lijden is Gods megafoon die mensen
oproept aandacht te schenken aan Zijn bestaan, werkelijkheid, nabijheid en boodschap (het Woord). Deze oordelen
vertegenwoordigen niet specifiek aantoonbare gebeurtenissen in de geschiedenis die alleen ergens in de toekomst zullen
plaatsvinden1, maar verwijzen naar weeën en calamiteiten die telkens weer plaatsvinden en ook door heel de
nieuwtestamentische periode plaatsvinden vanaf de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus. De
bazuin oordelen raken niet-christenen en christenen, maar met het verschil dat de christenen daarvoor verzegeld zijn en
niet de verdoemenis van de hel zullen meemaken.
Het getal “7” is het symbool voor Gods volledigheid en volmaaktheid. De 7 bazuinen tonen aan dat Gods beoogde
taken (oordelen en waarschuwingen) door de engelen volledig en volmaakt uitgevoerd zullen worden totdat de laatste
oordeelsdag aanbreekt en de koninkrijken van de wereld helemaal van onze Heere en Zijn Christus zijn geworden
(11:15,18). Niemand kan op de laatste oordeelsdag zeggen dat hij niet geweten had (Rom 3:19) of dat hij niet
gewaarschuwd werd.
De bazuin oordelen raken een derde van de aarde, de zee, de waterbronnen en de hemellichamen. De bazuin oordelen
zijn heel ernstige waarschuwingen. Symbolisch treffen zij een derde van de mensheid en milieu met oordelen en
waarschuwen zij andere mensen zich te bekeren (9:20-21)! Aardbevingen op de aarde, tsunami’s op de zee, droogten,
overstromingen, vervuiling van lucht en waterbronnen en veranderingen in het klimaat met vernietigende gevolgen zijn
voorbeelden van deze bazuin oordelen.
De bazuin oordelen (behalve de vijfde) raken ook christenen en ook christenen lijden onder deze oordelen! Maar
christenen zijn van te voren verzegeld tegen de finale vernietiging en verdoemenis van deze oordelen (7:1-4). Daarom
geeft God een speciale opdracht aan de sprinkhanen om de gelovigen geen schaden toe te brengen, maar alleen de
ongelovigen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben (9:4).
DEEL 3. Openbaring 8:3-5. DE GOUDEN WIEROOKVAT.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. In het visioen van
de tempel in de hemel kwam een engel met een gouden wierookvat bij het gouden wierookaltaar staan. Zij zijn van
goud omdat zij in dienst staan van God in de hemel. Dit is niet het brandofferaltaar (6:9), maar het wierookaltaar (8:3),
die gedurende de oudtestamentische periode voor de voorhangsel stond die de ark van de Getuigenis van de mensen
scheidde (Ex 30:1-8). De ark van de Getuigenis was een symbool van Gods troon en dus van Gods aanwezigheid
(1 Kron 13:6). Het voorhangsel was een symbool “waarmee de Heilige Geest duidelijk maakte dat de weg naar het
heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was” (Hebreeën 9:8).

Maar aan het begin van de nieuwtestamentische periode werd het voorhangsel gescheurd en verwijderd (Mt 27:51)
zodat het wierookaltaar nu zonder enige scheiding direct voor Gods troon in de hemel staat. Dit is een symbool dat

1

Zoals vele aanhangers van de bedelingenleer zeggen.
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christenen volledige vrijheid en vrijmoedigheid mogen hebben om Gods troon van genade te naderen en van Hem
barmhartigheid en genade te ontvangen precies waanneer zij dat nodig hebben (Heb 4:16; zie Ef 2:18; Ef 3:12,20)!
Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden
altaar vóór de troon zou leggen. In hoofdstuk 5 vertegenwoordigen de gouden schalen vol reukwerk “de gebeden van

de heiligen (christenen)” (5:8). De gouden kleur symboliseert dat bidden een hoge en heerlijke bediening in Gods ogen
is.
Hier in hoofdstuk 8 werd aan de engel “veel reukwerk (door God) gegeven”2. De engel offert dit reukwerk samen met
de gebeden van de heiligen. Dit reukwerk wordt niet door de heiligen geproduceerd, of door engelen aangedragen.
Omdat het reukwerk in Openbaring 5:8 de gebeden van de heiligen symboliseren, symboliseert dit reukwerk in
Openbaring 8:3 de gebeden van de verhoogde Heer Jezus Christus! De gebeden van de heiligen (christenen) kunnen
niet op zichzelf opstijgen naar God, omdat mensen zondaren zijn en dat er zonde blijft kleven aan de gebeden van de
meest rechtvaardige christenen. Om God te kunnen behagen, moet er verzoening plaatsvinden voor de zonden van
mensen. Gebeden die door God gehoord en verhoord worden moeten verbonden zijn aan de Middellaar Jezus Christus.
“Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden”
(Johannes 16:24)! De onvolmaakte gebeden van christenen worden gemengd met de volmaakte gebeden van Jezus
Christus voordat zij opstijgen tot God. “Veel reukwerk” symboliseert het volbrachte verlossingswerk van Christus aan
het kruis dat door de Heilige Geest toegepast wordt en de gebeden van Christus voor Zijn volk (Zijn Kerk/Gemeente).
Het vertegenwoordigt de aanhoudende en volmaakte voorbede van Christus in de hemel voor de christenen op de aarde,
en niet het minst voor Zijn vervolgde Kerk/Gemeente op de aarde (Rom 8:34; Heb 7:24-25; Heb 9:24). De volmaakte
gebeden van Christus reinigen en heiligen de onvolmaakte gebeden van de christenen op de aarde. De gebeden van
Christus verwijderen alle zondige motieven en zelfzucht uit hun gebeden. De gebeden van Christus maken dat de
onvolkomen en onvolmaakte gebeden van christenen als volkomen en volmaakte gebeden voor God opstijgen!
“De heiligen” (13:7) zijn mensen die apart gezet zijn van de zondige wereld ten einde toegewijd te zijn aan God in deze
zondige wereld (Jn 17:11,14). De christenen in Rome waren “heiligen” doordat zij effectief geroepenen waren aan
Christus te horen (Rom 1:6-7). De brieven in het Nieuwe Testament worden aan “de heiligen” (christenen) geadresseerd
(1 Kor 14:33; Ef 1:1; Fil 4:21). De heiligen zijn wedergeboren christenen die met het bloed van Christus uit elke natie
in de wereld gekocht zijn (5:8-10). De heiligen (christenen) worden door heel de Nieuwe Testament periode door de
antichristen in de wereld vervolgd (1 Jn 2:18)(13:7), maar zij blijven getrouw aan Christus (14:12). Bij het laatste
oordeel zullen de heiligen zich samen met de oudtestamentische profeten en de nieuwtestamentische apostelen
verblijden (18:20 NBV). Er is geen bewijs in de Bijbel dat “de heiligen” alleen maar Joden zijn, of Joden in de periode
na de zgn. opname van de Gemeente, zoals de aanhangers van de bedelingenleer beweren. De heiligen zijn alle
christenen in de periode tussen de eerste komst van Christus (12:5-6) en de wederkomst van Christus (13:7)!
De gebeden van de heiligen sluiten zeker de volgende in: Zij vragen God om de taal van de goddelozen te verwarren (Ps
55:10) en hun plannen te doen falen. Zij vragen vergeving voor hun vijanden (Lk 6:27-28; Lk 23:34). Zij onderwerpen
zich aan God die rechtvaardig oordeelt wanneer christenen onrecht aangedaan worden (1 Pet 2:21-23). Zij bidden
gebeden als Kolossenzen 1:9-12 voor zichzelf en voor anderen. Zij doen voorbeden voor mensen in de regering (1 Tim
2:1-6). Zij bidden voor open deuren en open harten om het evangelie te verkondigen (Kol 4:2-4). En zij bidden dat
Gods Koninkrijk mag uitbreiden naar meer plaatsen en naar meer harten (Mt 6:10a; Mt 13:31-33)!
8:4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór
God. De gebeden van de heiligen stijgen als rook op voor Gods troon en symboliseren dat God hun gebeden op de

aarde, hoe onvolmaakt ook al, hoort en verhoort in de hemel! Zij worden aanvaard “in de Naam van Jezus Christus”,
d.w.z., op grond van het volbrachte werk van verlossing van Christus. Daarom leert Jezus Christus christenen te bidden
“in Zijn Naam” (Jh 16:24). En daarom kunnen christenen met vrijmoedigheid bidden, “Laat niet mijn wil, maar de Uwe
geschieden” (Lk 22:42)!
Het
wierookvat dat nu leeg is, wordt met vuur vanaf het wierookaltaar gevuld en het vuur wordt op de slechte wereld
geworpen. Vuur wordt gereserveerd als oordeel voor goddelozen en onrechtvaardigen (Mt 3:10-12; Mt 13:40-42). God
in de hemel hoort en verhoort de gebeden van christenen, onder anderen van christenen die lijden onder de verdrukking
en slachting die aangericht wordt door de niet-christenen. Gods oordelen op de aarde zijn Gods antwoorden op de
gebeden van christenen. De engel wierp vuur vanuit de hemel op de aarde, d.w.z. mensen op de aarde worden vanuit de
hemel gestraft (zie 8:7). Het symboliseert dat Christus deze oordelen gebruikt als Zijn instrumenten om te straffen en te
waarschuwen. In zoverre ook christenen door deze oordelen geraakt worden, gebruikt God deze oordelen, niet om de
christenen te straffen, maar om de christenen te heiligen (Rom 5:3-5; 1 Pet 1:6-7; Jk 1:2-4) en om Zijn Koninkrijk uit te
breiden (Rom 8:28).

8:5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde.

Deze ontzagwekkende tekenen op de
aarde en in de lucht symboliseren de majestueuze manifestatie van God als Hij Zijn wil bekend maakt (zie Ex 20:18).
Zij symboliseren dat het neerwerpen van vuur op de aarde niet maar natuurlijke rampen zijn (of handelingen van

en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

2

Het werkwoord is een goddelijke passieve vorm dat aantoont dat God het onderwerp is!
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bovennatuurlijke machten), maar dat zij een response in antwoord op Gods gezaghebbende bevel zijn. Zij symboliseren
de ontzaghebbende majesteit, verheven heerlijkheid, onmetelijke macht en gerechtigheid van God (4:5). En zij
symboliseren dat de gebeurtenissen op de aarde nu definitief naar het finale einde toe bewegen. Mensen en dingen
worden steeds meer en meer wat zij in werkelijk zijn!
(2) Gestorven christenen bidden niet voor christenen op de aarde.

Het denkbeeld dat christenen die al gestorven zijn en nu in de hemel zijn bidden voor mensen en gebeurtenissen op de
aarde is niet juist. De Bijbel is tegen het bidden voor de doden (zie 1 Kor 15:29). De Bijbel is ook tegen het bidden tot
de doden (Jes 8:19-20). En de Bijbel is tegen het bidden door de doden (1 Tim 2:5). De mensen die gestorven zijn, zij
niet onbewust van wat er in de hemel gebeurt, maar zijn niet bewust van wat er op de aarde gebeurt. Daarom kunnen zij
ook niet voor mensen op de aarde bidden.
Jesaja 63:16 zegt dat de aartsvaderen Abraham en Jakob, die al heel lang geleden gestorven zijn, geen weet hebben van
hun nakomelingen in Israël die nog op de aarde leven. En Prediker 9:5-6 zegt dat mensen, die gestorven zijn, nooit meer
een deel hebben van alles wat er onder de zon (i.e. op de aarde) gebeurt (zie Job 14:21). God verbiedt christenen om de
praktijken van de heidense volken na te volgen en de doden te raadplegen (Dt 18:9-12)! God vervloekt ieder mens die
op een mens vertrouwt, hetzij levend of dood (Jer 17:5-6). In de hemel is er alleen maar één Middellaar tussen God en
de mensen (1 Tim 2:5) en alleen maar Één die voor christenen bidt, namelijk, Jezus Christus (Rom 8:34; Heb 7:25; Heb
9:24; 1 Jh 2:1).
Conclusie: de gestorven christenen in de hemel doen geen voorbeden voor de nog levende christenen op de aarde en
christenen worden verboden te bidden tot zgn. “heiligen” die nu in de hemel zijn.
(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de heiligen en hun gebeden (8:3-5).

Een futurist gezichtspunt. De heiligen zijn de heiligen tijdens de toekomstige periode van verdrukking. Hun gebeden
gaan over hun bevrijding van hun vijanden en hun geroep om wraak op hun vijanden (Larkin). Zij zijn geen christenen,
maar Joden en heidenen die geloven in de boodschap van de Joden over het (Joodse) duizendjarige vrederijk. Gods
antwoord op hun gebeden zijn de zeven bazuinen van oordelen en de zeven schalen van oordelen.
Een tweede gezichtspunt. de heiligen zijn christenen die al gestorven zijn en in de hemel zijn. Hun gebeden veroorzaken
Gods oordelen op de aarde (Mounce). De Schrift is tegen gebeden voor (ten behoeve van) de gestorvenen. De Schrift is
ook tegen gebeden aan (ten aanhoren van) de gestorvenen. Maar de Schrift is kennelijk niet tegen gebeden van (door)
de gestorvenen. Degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn niet onbewust, maar bidden bewust voor christenen op de
aarde. Dus zowel de heiligen op de aarde als de heiligen in de hemel bidden (doen voorbede) voor de christenen op de
aarde en heersen met Christus over de tegenwoordige geschiedenis. Hun gebeden veroorzaken Gods oordelen in de
geschiedenis op de aarde
Kritiek. Jesaja 63:16 zegt dat de aartsvaders Abraham en Jakob, die al lang gestorven zijn, de Israëlieten die nog op de
aarde wonen niet kennen! En Prediker 9:5-6 zegt dat mensen die gestorven zijn nooit meer een aandeel hebbe in wat er
op de aarde onder de zon gebeurt (zie Job 14:21). God verbiedt christenen om de praktijken (gewoonten) van nietchristenen te volgen en bijvoorbeeld de doden te raadplegen (Dt 18:9-12)! God vervloekt elk mens die zijn vertrouwen
op een ander mens stelt, of hij nog leeft op de aarde of al dood in de hemel is (Jer 17:5-6). Er is maar één Middellaar
tussen God en mensen (1 Tim 2:5) en alleen Één die voorbede doet voor christenen op de aarde, Jezus Christus (Rom
8:34; Heb 7:25; 9:24; 1 Jh 2:1). Conclusie: de gestorven christenen in de hemel doen geen voorbeden voor mensen op
de aarde en christenen op de aarde zijn verboden om te bidden tot zogenaamde ‘heiligen’ in de hemel.
De juiste uitleg. de heiligen zijn christenen die op de aarde leven gedurende de hele nieuwtestamentische periode tusen
de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst..
DEEL 4. Openbaring 8:6-7. HET BLAZEN OP DE EERSTE BAZUIN.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

Als een gevolg van de gebeden van christenen op de aarde blazen zeven engelen op zeven bazuinen. Nu de relatie
tussen de gebeden van de christenen op de aarde en de oordelen van God uit de hemel aangetoond zijn, voeren engelen
deze oordelen uit. De engelen blazen beurtelings op een bazuin. Alles, zelfs Gods oordelen vinden ordelijk plaats en
precies wanneer zij door God bepaald zijn. Gods oordelen zijn volkomen rechtvaardig (15:3b) en volledig (kompleet),
zoals het getal “7” uitdrukt!
8:7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed. Hagel is een
instrument van Gods oordeel in de Bijbel (16:21; Joz 10:11; Jes 28:17; Jes 32:19). Vuur symboliseert oordeel en bloed
symboliseert de dood. Het is mogelijk dat de kleur van bloed een verwijzing is naar vuur en de gloeiende rood lucht
wanneer een derde van de aarde verbrand, maar het is eerder een verwijzing naar de vele mensen die in dit oordeel
sterven.
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De eerste bazuin van oordeel treft de aarde of het land. Vergelijk dit met de
zevende plaag in Egypte (Ex 9:23-26). Hagel en vuur, vermengd met bloed wordt op de aarde of het land geworpen en
bomen en planten verbranden.

en dat werd op de aarde geworpen.

En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. In Openbaring 7:3 worden de
vier engelen bevolen om geen schade toe te brengen aan de aarde (het land) of de zee of enige boom totdat de dienaren
van God op hun voorhoofden verzegeld waren. Maar hier in Openbaring 8:7 wordt een derde van de aarde (het land) en
een derde van alle bomen en al het groene gras verbrand! De christenen zijn verzegeld (beschermd tegen de
verdoemenis) en daarom mogen de bazuinen van Gods oordelen en waarschuwingen uitgevoerd worden. De nadruk ligt
op de woorden: “verbrand” (drie maal). Het getal “3” is het getal van de Drie-enige God en symboliseert dat dit oordeel
van God komt. Vernietiging van voedselbronnen (gras, planten en bomen) veroorzaken voedsel tekorten (hongersnood)
voor mens en dier. Dit oordeel vindt niet maar eenmaal in de geschiedenis plaats, maar door alle eeuwen heen zullen
droogten veroorzaakt door het branden van de zon, brandende bossen en andere vuren enorme schade aan de aarde (het
land) toebrengen. Het zal alleen maar toenemen met de tijd en aan het einde de ergste zijn.
(2) De eerste bazuin oordeel.

De eerste bazuin oordeel vertegenwoordigt rampen die gedurende de hele nieuwtestamentische periode op de aarde
(d.w.z. het land) plaatsvinden als waarschuwingen voor het laatste oordeel. Deze calamiteiten, van welk aard ook al,
worden door God in de hemel beheerst! De eerste bazuin oordeel benadrukt dat Gods oordelen vernietigend zijn.
(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de eerste bazuin oordeel (8:7).

Een futurist gezichtspunt. De eerste bazuin oordeel is letterlijk hagel, vuur en bloed, die op de Joden valt gedurende de
tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
Een tweede gezichtspunt. De eerste bazuin oordeel is een letterlijke vernietiging van een groot deel van de vegetatie en
voedselbronnen op de aarde door vuur gedurende de hele nieuwtestamentische periode als een waarschuwing voor het
komende laatste oordeel (Greijdanus, Groenewald).
De juiste uitleg. De eerste bazuin oordeel vertegenwoordigt rampen die op de aarde, d.w.z. het land plaatsvinden
gedurende de hele nieuwtestamentische periode als een waarschuwing voor het komende laatste oordeel. Deze rampen
worden door God in de hemel beheerd (Hendriksen)!
DEEL 5. Openbaring 8:8-9. HET BLAZEN OP DE TWEEDE BAZUIN.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:8a En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de
zee geworpen. Dus het is niet een echte berg, maar “iets als een grote berg”. Het beeld van een berg dat in de zee valt

is de meest levendige beschrijving van een groot calamiteit in de zee (6:14; Job 9:5-6; Ps 46:2; Ezech 38:20).
Het verwijst niet naar enige specifieke gebeurtenis in de geschiedenis als bijvoorbeeld de vulkanische uitbarsting van de
berg Vesuvius in 79 n.C. dat Pompei en Herculaneum onder lava in de zee begroef. Er is ook geen grondige rede om
“de berg” op te vatten als een symbool voor een volk (Babel als een berg)(Jer 51:25) en specifiek het volk van Israël en
“de zee” uit te leggen als een symbool voor de heidenvolken (17:15; Ps 93:3-4; Jes 8:7) en dan het geheel uit leggen als
Israël die onder de volken verstrooid wordt. De verstrooiing van Israël onder de volken vindt al vanaf de ballingschap
van Israël naar Assyrië (722 v.C.) en van Juda naar Babylonië (586 v.C.) plaats.
In overeenstemming met de uitleg van het hele boek Openbaring is dit eerder een symbolische weergave van Gods
toorn die enorme vernietiging veroorzaakt in en op de zee en mensen verschrikken. De tweede bazuin oordeel treft de
zee.
8:8b En het derde deel van de zee werd bloed.
8:9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen
verging. Drie gebieden worden getroffen: zeewater, zeedieren en zeeschepen. Het getal “3” is het getal van de Drie-

enige God en symboliseert dat het oordeel van God komt. Het beeld dat een derde van de zee in bloed verandert (zie Ex
7:20) is een beeld van de verschrikkelijke vernietiging door de zee en de verschrikking onder de mensen. Het feit dat
een derde van de schepselen in de zee sterven, toont aan dat zij op gewelddadige wijze omkomen en niet maar een
natuurlijke dood sterven. Door de eeuwen heen laat God toe dat calamiteiten als overstromingen (tsunami’s), zinkende
schepen en verwoesting veroorzaakt door vervuiling van de zee enorme vernietiging teweegbrengt. Het zal alleen maar
toenemen met de tijd en aan het einde de ergste zijn.
(2) De tweede bazuin oordeel.

De tweede bazuin oordeel vertegenwoordigt rampen die gedurende de hele nieuwtestamentische periode op en in de zee
plaatsvinden als waarschuwingen voor het laatste oordeel. Deze calamiteiten, van welk aard ook al, worden door God in
de hemel beheerd! De tweede bazuin oordeel benadrukt dat Gods oordelen vernietigend en een verschrikking zijn.
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(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de tweede bazuin oordeel (8:8-9).

Een futurist gezichtspunt. De tweede bazuin oordeel is letterlijk een reusachtig brandende meteoriet massa die op de
Middellandse Zee valt gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
De juiste uitleg. De tweede bazuin oordeel vertegenwoordigt rampen die op en in de zee plaatsvinden gedurende de hele
nieuwtestamentische periode als een waarschuwing voor het komende laatste oordeel (Greijdanus, Hendriksen,
Groenewald).
DEEL 6. Openbaring 8:10-11. HET BLAZEN OP DE DERDE BAZUIN.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel.
Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. Evenals de brandende berg is de brandende ster

ook een symbool. Normaal hebben sterren een vaste plaats in het hemelruim. Dus, een vallende ster die ook nog brand
is een onheilspellend symbool.
De brandende ster die uit de lucht valt symboliseert dat dit oordeel van God komt en niet maat een natuurlijke ramp is.
De media heeft Gods daden op de aarde geseculariseerd. Zij rapporteren over calamiteiten (overstromingen,
aardbevingen, epidemieën) in hun nieuwsbladen en TV zenders, maar verzwijgen dat deze calamiteiten oordelen en
waarschuwingen van God zijn! De wereld houdt zich niet bezig met God of Zijn boodschap!
De derde bazuin oordeel treft de waterbronnen op het land: de rivieren en fonteinen brengen bitter en dodelijke water
voort (Jer 23:15). Het symbool legt de nadruk op de onvoorspelbaarheid en dreigende aard van Gods oordelen.
8:11 En de naam van de ster was Alsem. Alsem is een bitter plant, en wordt ook als giftig gerekend. Het is een
symbool voor weeklacht (Lam 3:19). De harten van de goddeloze mensen worden met bitterheid vervuld. De
onrechtvaardige verdrukkers en vervolgers vinden nergens rust, vrede of vreugde. “Maar de goddelozen zijn als een
opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn
God, hebben geen vrede” (Jesaja 57:20-21).
En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het
bitter was geworden. Zonder water kunnen mensen niet leven. Water is een symbool voor alles wat noodzakelijk is

voor de mens om te kunnen leven. De rivieren en fonteinen zijn de bronnen voor drinkwater. Hun vervuiling met
“alsem” veroorzaken droogten, hongersnoden, allerlei ziekten en de dood. Het vertegenwoordigt de vernietiging van
alles wat bijdraagt aan het levensonderhoud van de mens: voedsel, landbouw, industrie, en handel die allen afhankelijk
van water zijn. door alle eeuwen heen zullen gebrek aan water en de vervuiling van de waterbronnen enorme
vernietiging op de aarde teweegbrengen. Het zal alleen maar toenemen met de tijd en aan het einde de ergste zijn.
(2) De derde bazuin oordeel.

De derde bazuin oordeel vertegenwoordigt calamiteiten door onvoorspelbare en onheilspellende gebeurtenissen die
door heel de nieuwtestamentische periode een groot deel van de waterbronnen op de aarde treffen als waarschuwingen
voor het laatste oordeel. De derde bazuin oordeel benadrukt dat Gods oordelen onvoorspelbaar, onheilspellend, bitter en
dodelijk zijn.
(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de derde bazuin oordeel (8:10-11).

Een futurist gezichtspunt. De derde bazuin oordeel is ongetwijfeld een ander meteoriet gedurende de tweede helft van
de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
De juiste uitleg. De derde bazuin oordeel vertegenwoordigt rampen die op een groot deel van de waterbronnen op de
aarde plaatsvinden gedurende de hele nieuwtestamentische periode als een waarschuwing voor het komende laatste
oordeel (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald).
DEEL 7. Openbaring 8:8-12. HET BLAZEN OP DE VIERDE BAZUIN.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:12 De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de
maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. De vierde bazuin

oordeel treft de hemellichamen. Vergelijk dit met de negende plaag in Egypte (Ex 10:21-23).
Een derde deel duisternis symboliseert
een lang duisternis. Drie gebieden worden getroffen. Het getal “3” is het getal van de Drie-enige God en symboliseert
dat het oordeel van God komt. Dit is geen verwijzing naar een normale zonsverduistering, maar een aanduiding dat God
het normaal functioneren van de hemellichamen onderbreekt. God gebruikt zelfs sterren om tegen Zijn vijanden te
vechten. Richteren 5:20-21 verwijst waarschijnlijk naar een groot regenstorm, verduistering van de sterren, hagelstenen
(Joz 10:11) en de Kishom rivier in vloed. Maar hier zijn de oorzaken veel groter. De lange perioden van duisternis zijn
een herhaalde waarschuwing voor de finale verduistering van de hemellichamen op de laatste oordeelsdag (6:12-13; Mt

en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.
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24:29). De lange perioden van zonlicht die nodig zijn voor groei en gezondheid zullen voor veel ellende zorgen. De
volgende gebeurtenissen zijn mogelijk: ernstige luchtvervuiling, klimaatveranderingen en enorme tropische stormen.
Gebrek aan zonlicht en warmte zullen werken tot een stilstand brengen (Ex 10:23). God gebruikt het hele universum,
inclusief de zon, maan en sterren om mensen te oordelen en te waarschuwen. Door de eeuwen heen zal gebrek aan
zonlicht enorme vernielingen op de aarde tot gevolg hebben. Het zal alleen maar toenemen met de tijd en aan het einde
de ergste zijn.
(2) De vierde bazuin oordeel.

De vierde bazuin oordeel vertegenwoordigt calamiteiten door heel de nieuwtestamentische periode heen die veroorzaakt
worden door onheilspellende gebeurtenissen in het universum die het licht van de zon, maan en sterren op de aarde
treffen als een oordeel en waarschuwing voor het laatste oordeel. De vierde bazuin oordeel benadrukt dat Gods oordelen
onheilspellend en schrikwekkend zijn.
(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de vierde bazuin oordeel (8:12).

Een futurist gezichtspunt. De vierde bazuin oordeel is als de gebeurtenissen onder de zesde zegel (6:12-17). Zij zijn niet
finale gebeurtenissen, maar grote fysieke stuiptrekkingen (duisternis en aardbevingen) die de aarde schudden gedurende
de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
De juiste uitleg. De vierde bazuin oordeel vertegenwoordigt onheilspellende rampen die in het universum plaatsvinden
en het licht cvan de zon, maan en sterren beïnvloeden gedurende de hele nieuwtestamentische periode als een
waarschuwing voor de komende laatste oordeel (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald).
(4) De bazuin oordelen.

De bazuin oordelen zijn Gods aanvankelijke oordelen die door heel de nieuwtestamentische periode mensen die geen
berouw tonen en zich niet bekeren straffen en alle andere mensen waarschuwen zich te bekeren (9:20-21). Ze zijn Gods
respons op de zegels van verdrukking, vervolging en rampen in antwoord op de gebeden van christenen (8:5). De
goddeloze mensen op de aarde worden met rampen getroffen die verschillende delen van het universum treffen: het
land, de zee, de waterbronnen en het luchtruim. Nergens is het voor goddelozen en onrechtvaardigen veilig meer!
(5) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de bazuin oordelen.

Een futurist gezichtspunt. De bazuin oordelen zijn meer geconcentreerde oordelen dan de zegel oordelen en zijn gericht
tegen de Joden en alleen gedurende de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
Een tweede futurist gezichtspunt. De bazuin oordelen zijn drastische fysieke oordelen alleen gedurende de tweede helft
van de toekomstige periode van verdrukking. Terwijl de zegel oordelen algemene oordelen zijn, zijn de bazuin oordelen
meer specifiek, drastisch en finaal (Tenney).
Een derde gezichtspunt. De bazuin oordelen zijn tot een bepaald punt een herhaling van de zegel oordelen, maar komen
met groter intensiteit gedurende de hele nieuwtestamentische periode. Terwijl de zegel oordelen een kwart van de aarde
treffen (6:8), treffen de bazuin oordelen een derde van de aarde (Groenewald).
De beste uitleg. De bazuin oordelen zijn Gods aanvankelijke oordelen die mensen die zich niet bekeren straffen en
anderen waarschuwen gedurende de hele nieuwtestamentische periode (9:20-21). Zij zijn Gods antwoord op de zegels
van verdrukking en vervolging enerzijds en op de gebeden van de christenen anderzijds (8:5). De goddeloze mensen op
de aarde worden door rampen in verschillende delen van het universum getroffen: het land (aarde), de zee, de
waterbronnen en zelfs de hemelruimte (universum). Nergens zijn de goddeloze mensen veilig meer (Greijdanus,
Hendriksen).
(6) Het getal “een derde”.

Elk bazuin oordeel vernielt “een derde”gebied. Hoewel de vernieling groot is, symboliseert het getal dat God op
soevereine wijze elk calamiteit beperkt en beheerst.
(7) De bazuin oordelen en de plagen van Egypte.

De beschrijvingen van deze calamiteiten tonen overeenkomst met de tien plagen in Egypte:
• de zevende plaag van hagel en bliksemschichten (Ex 9:23-24)
• de achtste plaag van sprinkhanen (Ex 10:12-15)
• en de negende laag van duisternis over Egypte van drie dagen lang (Ex 10:21-23).
Maar de beschrijvingen van de bazuin oordelen zijn veel erger:
• hagel en vuur vermengd met bloed
• sprinkhanen die niet gras en bomen schaden, maar mensen
• en duisternis die een derde van de dag en nacht over de hele aarde duurt!
Terwijl de plagen in het Oude Testament alleen één land trof (Egypte), treffen de calamiteiten in het Nieuwe Testament
elk land, de hele schepping en telkens weer door heel de nieuwtestamentische periode! De beschrijvingen benadrukken
de vernietigende omvang, de verschrikking voor mensen en de bittere gevolgen.
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DEEL 8. Openbaring 8:13. DE ADELAAR HOOG IN DE LUCHT.
(1) Uitleg van de symbolen.
8:13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog. Johannes

zag en hoorde een adelaar die hoog in
de lucht vloog. Het vloog met zulke sterke vleugels dat alle mensen het kon horen vliegen. Het vloog hoog zodat alle
mensen in staat waren zijn roep te horen. De adelaar is een roofvogel, een voorbode voor onheil (Mt 24:28). De adelaar
kondigde vernietiging en dood aan.

en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van
de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen! De adelaar waarschuwt alle inwoners van de aarde, ongelovigen

en gelovigen met een drievoudige “wee” dat de overblijvende drie bazuin oordelen veel erger dan de eerste vier bazuin
oordelen zullen zijn. De eerste vier bazuin oordelen treffen mensen indirect, maar de laatste drie bazuin oordelen treffen
mensen direct. Zij treffen de ziel van mensen, hun welzijn en hun eeuwige bestemming! Hoewel christenen ook door de
laatste drie bazuin oordelen getroffen worden en onder deze drie bazuin oordelen lijden, zijn zij verzegeld en dus
beschermd tegen de finale verdoemenis van hun zielen.
Het “wee” is niet alleen maar een waarschuwing, maar tegelijk een oproep tot berouw en bekering voor ongelovigen
(9:20-21). Het getal “3” is het getal van de Drie-enige God. De drie weeën symboliseren dat zij niets minder dan
oordelen van God zijn en tegelijk een volledige waarschuwing en finale oproep tot berouw en bekering van God zijn.
Het is nog steeds de tijd van Gods genade – berouw en bekering zijn door heel het nieuwtestamentische periode nog
steeds mogelijk!
• “Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan baren” (Spr 27:1).
• “Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil” (2 Kor 6:1-2).
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