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                                                      Hoofdstuk 16 

 

Openbaring  6 
1e zegel       Wit paard       =  Schijnvrede   =  1e helft van de 70e jaarweek 

2e zegel       Rood paard    =  Oorlog           =  2e helft van de 70e jaarweek 

3e zegel       Zwart paard   =  Honger          =   2e helft van de 70e jaarweek 

4e zegel       Vaal paard     =   De dood        =   2e helft van de 70e jaarweek 

5e zegel       Zielen onder het altaar             =  Einde 70e jaarweek: Roepen om Wraak 

6e zegel       De Dag des Heeren                  =  Einde 70e jaarweek; Toorn van het Lam 

Openbaring  8 
7e zegel      Half uur/half jaar stilte              =  Roeping en verzegeling van de 144.000 

-- 

 

Openbaring  8 
1e engel bazuint     =  Hagel, vuur, gemengd met bloed              =  Tijdens de 33 jaar  

2e engel bazuint     =  Berg brandende in de zee geworpen         =  Tijdens de 33 jaar  

3e engel bazuint     =  Wateren worden bitter                               =  Tijdens de 33 jaar 

4e engel bazuint     =  Zon, maan, sterren verduisteren de aarde      Tijdens de 33 jaar  

Openbaring  9 
5e engel bazuint     =  Er klinkt de 1e wee    

6e engel bazuint     =  Er klinkt de 2e wee 

Openbaring 11 
7e engel bazuint     =  Er klinkt de 3e wee 

-- 

 

Openbaring  16 

1e engel giet fiool uit op aarde                       =  kwaad en boos gezweer 

2e engel giet fiool uit in zee                           =  werd als bloed, geen leven meer 

3e engel giet fiool uit  in rivieren                   =  werden als bloed 

4e engel giet fiool uit op de zon                     =  mensen verbranden 

5e engel giet fiool uit op troon van het beest =  rijk verduisterd, pijnen en zweren 

6e engel giet fiool uit op de Eufraat               =  rivier droogt op 

7e engel giet fiool uit in de lucht                    =  het is geschied 

-- 

 

De 7 zegelen gingen over de 70e jaarweek van Daniël. 

De 7 bazuinen / fiolen beschrijven de periode vanaf het moment dat de Heere Zijn Voeten op de 

Olijfberg zet, bij de val van Jeruzalem, aan het einde van de 70e jaarweek, tot het moment van de 

val van Babel en het begin van het 1.000-jarig Koninkrijk.  

De 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren.  

Bij het 7e bazuin / fiool is het Koninkrijk niet langer verborgen maar volledig geopenbaard en zijn 

we aangekomen bij het 1.000-jarig Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. 

Het einde van de Bedeling der Verborgenheid. 

 

De verschillende omschrijvingen van de plagen, zouden wij kunnen zien als aanvulling op elkaar. 

Alle plagen spreken over ellende over de aarde, de natuur en de mensheid. 

In hoofdstuk 8 hebben we de verschillende plagen en de overeenkomsten tussen bazuinen en fiolen 

reeds besproken. Hier staan ze nog even op een rijtje; 
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De overeenkomst tussen de eerste 4 bazuinen en de eerste 4 fiolen uit Openb.16: 

 

De 1e plaag gaat over de aarde                        =  Land 

De 2e plaag gaat over de zeeën                        =  Zout water 

De 3e plaag gaat over de rivieren                    =  Zoet water 

De 4e plaag gaat over zon, maan, sterren       =  Hemel 

 

De overeenkomst tussen de laatste 3 bazuinen en de laatste 3 fiolen uit Openb.16: 

 

De 5e plaag gaat over de afgrond                   =   Onder de aarde 

De 6e plaag gaat over de eufraat                    =   Babel 

De 7e plaag gaat over de Hemel                     =   Koninkrijk der Hemelen is openbaar 

 

                          

 

: 1  En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet  

      de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. 

: 2  En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos  

      gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden. 

: 3  En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle  

      levende ziel is gestorven in de zee. 

: 4  En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren  

      werden bloed. 

: 5  En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en  

      Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; 

: 6  Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te  

      drinken gegeven; want zij zijn het waardig. 

: 7  En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen  

      zijn waarachtig en rechtvaardig. 

: 8  En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te  

      verhitten door vuur. 

: 9  En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over  

      deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. 

:10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd  

      geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; 

:11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij  

      bekeerden zich niet van hun werken. 

:12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd,  

      opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen. 

:13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen  

      profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; 

:14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde  

      en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen  

      Gods. 

 

 

 

:15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt  

      wandele, en men zijn schaamte niet zie. 

:16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. 
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:17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel  

      des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. 

 

‘een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon’ = het spreken van God 

 

’Het is geschied’ =  het Koninkrijk van Christus over de Hemelen en de aarde is gevestigd.  

De Heere Jezus Christus heerst over de aarde als de laatste en definitieve Adam. 

Hij heeft nu Heerschappij over Hemel en aarde. 

 

‘Het is geschied’ ligt eigenlijk in het verlengde van ‘het is volbracht’; 

‘Het is geschied’ is een gevolg van ‘het is volbracht’. 

 

30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf 

den geest. johannes 19 

 

De Heere Jezus heeft God de Vader verheerlijkt gedurende Zijn hele Leven op aarde.  

Hij heeft Zíjn Naam gezuiverd, de verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader en het 

herstelwerk aan de aarde voleindigd ( nadat Hij gestorven was aan het Kruis en weer opgestaan op 

de derde dag ). ‘Het is volbracht’ beslaat de val en het oordeel over de oude schepping en de 

overwinning op de oude schepping. Het is de juridische overwinning op de Satan. 

 

        En Hij zeide: Het is volbracht :  fyw      mlvn         rmayw                                  

                                                           we je tit        noe shelaam           we je amar 

                                                           Hij baart       volmaakt                En Hij zegt     

                                                                                volkomen                   

                                                                                vrede 

 

        En Hij zeide: Er is, of er wordt iets volkomen (nieuw) gebaard 

                            : Er is, of er wordt volmaakte rust en vrede gebaard  

 

Nieuwe Verbond; Nieuwe Schepping 

 
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de Hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 

(= U wordt gediend ) 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den Hemel  

alzo ook op de aarde. ( begint in de Hemel en daarna ook op aarde ) mattheüs 6 

 

Zijn Koninkrijk begint in de Hemel ( Koninkrijk der Hemelen) straks als de Satan op aarde 

geworpen is, bij opname der Gemeente, dan zal Zijn Wil geschieden in de Hemel. 

Op gelijke wijze zal Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij, ook op aarde komen; als Satan allereerst 

1.000 jaar geborgen zal zijn om daarna nog even losgelaten te worden om uiteindelijk voorgoed te 

verdwijnen. Dan is het geschied. Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén Hoofd 

vergaderd. En degenen die dat niet willen accepteren zullen verwijderd, gedood, worden. 

 

 

 

:18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote 

      aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk 

      een zodanige aardbeving en zo groot. 

:19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het  

      grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn 

      des toorns Zijner gramschap. 
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‘En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote 

aardbeving’ 

Bliksemen en donderslagen zijn stemmen. 

Bliksem en donder zijn uitbeeldingen van het spreken van God. 

Bliksem ( Vuur uit de Hemel ) en donder en aardbeving hebben met oordeel te maken. 

Er is nog nooit zo’n grote aardbeving geweest; het oordeel is enorm; de gehele ongelovige 

mensheid wordt vernietigd door de Heere. 

 

5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de 

aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. openbaring 8 

 

19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn 

tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

openbaring 11 

 

‘En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen’ 

3   =    spreekt over vormwording en over de beloften en over de vervulling van Gods   

           beloften. ( Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 3e dag ). 

 

8 Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem 

schrikken. 9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. 10 De HEERE vernietigt 

den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken. 11 Maar de raad des HEEREN 

bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht. 12 Welgelukzalig is het 

volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft. psalm 33 

 

10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn 

verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.jeremia 10 
 

8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote 

stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.openbaring 14 

 

8 O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaad 

vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. 9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, 

en aan de steenrots verpletteren zal. psalm 137 

 

47 Daarom ziet, de dagen komen, dat Ik bezoeking zal doen over de gesneden beelden 

van Babel; en haar ganse land zal beschaamd worden, en al haar verslagenen zullen in het 

midden van haar liggen. 48 En de hemel en de aarde, mitsgaders al wat daarin is, zullen juichen 

over Babel; want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen, spreekt de HEERE. 

49 Gelijk Babel geweest is tot een val der verslagenen van Israël, alzo zullen te Babel de 

verslagenen des gansen lands vallen. jeremia 51 

 

Bij die aardbeving valt o.a. Babylon in stukken. Deze dingen mbt Babel hebben we al besproken 

onder het zesde zegel en de zesde bazuin, waar de legers van Babel optrokken tegen Jeruzalem.  

Ze komen om in Armageddon en hier onder de zevende fiool of bazuin valt de stad Babel. 

 

‘en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van 

den wijn des toorns Zijner gramschap’ 
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9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt 

en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 

10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den 

drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en 

voor het Lam. openbaring 14 

 

 

 

:20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. 

 

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de 

zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op 

de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud 

wordt. 14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen 

en eilanden zijn bewogenuit hun plaatsen. openbaring 6 

 

gevloden = gevlucht, geweken  

Door de gigantisch grote aardbevingen zullen eilanden en bergen verdwijnen. 

Eilanden steken boven de wateren uit en bergen steken boven de aarde uit. 

Typologisch steekt een eiland boven de (volkeren) zee uit.  

Een eiland ligt hoger dan de (volkeren)zee.  

Een berg is een type van een stad of koninkrijk. 

Alles wat zich boven de Heere heeft trachten te verheffen, zal onder Zijn oordeel vallen 

en dus verdwijnen. Alle koninkrijken maken plaats voor het Koninkrijk van de Heere Jezus 

Christus. Alles wat hoog is, zal vlak gemaakt worden, zal vernederd worden.  

De koninkrijken der aarde zullen uiteindelijk aan Christus onderworpen zijn. 

 

7 Wie zijt gij, o grote berg? ( Deze grote berg, oftewel dit grote beeld van het koninkrijk van Babel 

zal straks door de Hoofdsteen Christus vermalen worden ) Voor het aangezicht van Zerubbabel zult 

gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen:  

Genade, genade zij denzelven! zacharia 4 

 

 

 

:21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen;  

      en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot. 

 

11 En zij lasterden den God des Hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij 

bekeerden zich niet van hun werken. openbaring 16 

 

water = het Woord van God 

hagel is bevroren water = oordeel van God 

een talent = een gewichtsaanduiding van die tijd 

 

Het oordeel van God valt vanuit de Hemel op de mensen. De ongelovige aanhangers van het beest, 

komen niet tot geloof maar halen Zijn Naam door het slijk vanwege het verschrikkelijke oordeel. 

Maar uiteindelijk zullen zij stoppen met Zijn Naam te lasteren en van de aardbodem verdwijnen. 

Er komt een oordeel van Godswege vanuit de Hemel op de aarde over de dan nog levende 

mensheid. Dit is het laatste definitieve oordeel over de mensheid, waarbij alle ongelovigen van de 

aarde zullen worden weggenomen.  
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4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: 

Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven, 

om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te 

doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn 

Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. openbaring 13 

 

7 Zij hebben Uw heiligdommen in het vuur gezet; ter aarde toe hebben zij de woning Uws Naams 

ontheiligd. 8 Zij hebben in hun hart gezegd: Laat ze ons te zamen uitplunderen; zij hebben alle  

Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. 9 Wij zien onze tekenen niet; er is geen profeet meer, 

noch iemand bij ons, die weet, hoe lang. 10 Hoe lang, o God! zal de wederpartijder smaden? Zal de 

vijand Uw Naam in eeuwigheid lasteren? 11 Waarom trekt Gij Uw hand, ja, Uw rechterhand af? 

Trek haar uit het midden van Uw boezem; maak een einde. psalm 74 

 

                                                                Amen. 

 

 

 


