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                                                            Hoofdstuk 8 

 

:1  En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel,  

     omtrent van een half uur. 

 

Het zevende en tevens laatste zegel uit Openbaring 5 (zeven verzegelde zegelen) wordt geopend 

door het Lam en meteen daarna is het een half uur stil in de Hemel.  

Er is een half uur uitstel vóórdat de bazuinen gaan klinken, vóórdat het oordeel losbarst, omdat de 

Koning dan ten strijde trekt. Dit half uur is geen letterlijke weergave van 30 minuten. 

Er is geen ‘tijd’ in de Hemel, omdat God niet onderworpen is aan iets dat Hij Zelf geschapen heeft. 

Het is de weergave van een tijdsperiode. Een half uur is een halve tijd. 

Door Schrift met Schrift te vergelijken, staat dat half uur (zeer waarschijnlijk) voor een half jaar. 

  

Dit half uur is dezelfde periode als het moment waarop de engelen uit hoofdstuk 7 de wind, het 

oordeel, nog even moeten bedwingen. Want ook hier in vers 1 wordt gewacht met bazuinen geven 

aan de engelen, het begin van het oordeel.  

In deze tijd, in dit ‘half uur’, in dit half jaar, worden de 144.000 getuigen verzegeld en opgeleid. 

Er is in de Bijbel, in het Oude Testament, al vaker iets aan de hand geweest met een half jaar. 

In opdracht van de Heere werd bij de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, de 

zevende maand, ‘het hoofd der maanden’ ( = eerste maand ). 

De 7e maand (Tizri ) van de uittocht uit Egypte werd vanaf toen maand nummer één (Nisan of Abib) 

En daarmee verschoof de nummering een half jaar. Voor het Volk Israël is de hele tijdrekening  

dus een half jaar verschoven ten opzichte van de rest van de wereld. 

Daarom valt het burgerlijke Israëlitisch Nieuwjaar ook nu nog steeds op de eerste dag van de 

zevende maand. Nisan= Aramees en  Abib ( Aviv) = Hebreeuws= nu de eerste maand.  

 

1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende: 

2 Deze zelfde maand (de 7e maand) zal ulieden het hoofd der maanden zijn ( dit werd dus  

de 1e maand van het jaar; Abib= Nisan ) ; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. 

3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een 

iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. exodus 12 

 

1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige 

baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn. 

3 Verder zeide Mozes tot het volk: Gedenkt aan dezen zelfden dag, op welken gijlieden uit 

Egypte, uit het diensthuis, gegaan zijt; want de HEERE heeft u door een sterke hand van hier 

uitgevoerd; daarom zal het gedesemde niet gegeten worden.  4 Heden gaat gijlieden uit, in de 

maand Abib. (= eerste maand van het jaar) 5 En het zal geschieden, als u de HEERE zal gebracht 

hebben in het land der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Hevieten, en der 

Jebusieten, hetwelk Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land vloeiende van melk en 

honig; zo zult gij dezen dienst houden in deze maand. 6 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden 

eten, en aan den zevenden dag zal den HEERE een feest zijn. 7 Zeven dagen zullen ongezuurde 

broden gegeten worden, en het gedesemde zal bij u niet gezien worden, ja, er zal geen zuurdeeg bij 

u gezien worden, in al uw palen. 8 En gij zult uw zoon te kennen geven te dienzelven dage, 

zeggende: Dit is om hetgeen de HEERE mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte uittoog. 9 En het zal u 

zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des HEEREN in 

uw mond zij, omdat u de HEERE door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. 10 Daarom 

onderhoudt deze inzetting ter bestemder tijd, van jaar tot jaar. exodus 13 
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De 70e jaarweek wordt profetisch niet alleen aangeduid als een periode van 7 maar ook als een 

periode van 7 ½ . Dit heeft te maken met de 40 jarige regeringsperiode van Koning David.   

Koning David regeerde 7 en 33 jaar maar op andere plaatsen in de Bijbel staat 7 ½  en 33 jaar.  

 

11 Het getal nu der dagen, die David koning geweest is te Hebron, over het huis van Juda, is zeven 

jaren en zes maanden. 2 samuël 2 

 

3 Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot den koning te Hebron; en de koning David maakte een 

verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David tot koning over 

Israël. 4 Dertig jaar was David oud, als hij koning werd; veertig jaren heeft hij geregeerd. 

5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden; en te Jeruzalem regeerde hij 

drie en dertig jaren over gans Israël en Juda. 2 samuël 5 

 

11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij 

geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. 1 koningen 2 

 

Dit half jaar was een overgangsperiode. Dit half jaar had David namelijk nodig om Jebus te 

veroveren op de Jebusieten. En vanaf dat moment, veranderde de naam Jebus ( = vertrappen, 

vertreden) in de naam Jeruzalem (= stad van vrede ).  

Typologisch is op dit moment de naam van Jeruzalem nog steeds Jebus, maar straks, bij de 

Wederkomst van de Heere Jezus Christus, zal deze naam veranderd worden in Jeruzalem.      

 

Hebron     = Chavroon  = nwrbj    =  Verbondenheid; Verwantschap; Vereenzelvigen met      

                                                             deel hebben aan; Tweespan; Verbond; Verwantschap;  

                                                             Broederschap  

                                                         =  Hoogste Berg in Israël                                                          
                                                         =  Begraven: Sarah, Abraham, Izak, Jacob, Rebekka, Lea 

                                                              =  In verband met priesterschap, omdat Hebron een vrijstad is, met  

                                                                  de Hogepriester als Hoofd   

Jebus         =                           sby     =  Vertrappen; Vertreden; Breken (van graan) 

                                                                Dorsvloer = plaats waar graankorrels uit de aren geslagen worden   

                                                                  typologisch = plaats waar oordeel plaatsvindt; kaf waait weg, 

                                                                graan blijft liggen 

 

De Bijbel noemt David een man naar Gods Hart. De Heere heeft David lief. 

David is dan ook een geweldig type van onze Heiland, de Heere Jezus Christus.       

David   =  dwd    = 4.6.4       =  14         =  Dawoed = Doed  (Doetje) = Geliefde 

                                                                 = Hij is het dubbele van de 7 = Dubbele Volkomenheid 

                                                                 = Als type van de Eersteling van de Nieuwe Schepping 

                                                                    David is ook de 8e zoon van zijn vader Isai, of Jesse 

                                                                    David is zo de eersteling van een nieuwe reeks 

David wordt ook genoemd:                        

David   =  dywd  = 4.10.6.4  =  24         =  Dawied 

                                                                =  Hij is het dubbele van de 12, namelijk 24 

                                                                     Als type van Heerschappij over Hemelen en Aarde         

                                                                    Denk daarbij aan de 24 oudsten, rondom de Troon  

                                                                    van Gods Geliefde Zoon, de Zone Davids 

                                                                =  Hij is roodachtig, en schoon van aanzien 

                                                                     Als type van de Zoon des mensen        

  



3 

 

 

Het is zeker niet denkbeeldig dat de Heere straks Zijn Voeten zal zetten op de Olijfberg op de 

10e van de zevende maand, van de oorspronkelijke kalender. Het is dan grote Verzoendag. 

(lev.16) Bij die gelegenheid zal de tijd verspringen naar de 10e van de eerste maand; de dag van het 

in huis nemen van het Paaslam. Oftewel; de datum van het in huis nemen van het Goddelijk 

Lam is dan dezelfde datum als die van Grote Verzoendag.  

 

Een maand (30 dagen) later, op de 10e van de tweede maand, zal de ware ontmoeting zijn van het 

Volk Israël met de Heere Jezus Christus. Daar is onderweg naar Petra, via de gespleten olijfberg, 

geen tijd voor. Onder bepaalde omstandigheden mocht het Volk een maand later Pascha houden; 

indien zij onrein was of als de priesters niet genoeg geheiligd waren of als het Volk niet verzameld 

was in Jeruzalem. Het gelovig overblijfsel zal straks onrein zijn omdat ze met de dood in aanraking 

is geweest. Het Volk zal het Paaslam dan, na 1.290 dagen, alsnog in huis nemen en dat is tevens de 

wedergeboorte van het Volk.  

Het Volk is dan gereinigd ( grote Verzoendag ) en de Geest is over haar uitgegoten. 

Dan zullen de 144.000 getuigen worden verzegeld en vanaf dan opgeleid worden. 

Het overblijfsel, inclusief de getuigen, zal tijd nodig hebben om op adem te komen  na die periode 

van Grote Verdrukking. Ook de scholing, voordat men uitgezonden wordt, neemt tijd in beslag. 

 

4 Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, dat zij het pascha zouden houden. 

5 En zij hielden het pascha op den veertienden ( op de 10e moest het Lam in huis gehaald worden ) 

dag der eerste maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinaï; naar alles, wat de HEERE 

Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls. 

6 Toen waren er lieden geweest, die over het dode lichaam eens mensen onrein waren, en op 

denzelven dag het pascha niet hadden kunnen houden; daarom naderden zij voor het aangezicht 

van Mozes, en voor het aangezicht van Aäron op dienzelven dag. 

7 En diezelve lieden zeiden tot hem: Wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen; waarom 

zouden wij verkort worden, dat wij de offerande des HEEREN op zijn gezetten tijd niet zouden 

offeren, in het midden van de kinderen Israëls? 8 En Mozes zeide tot hen: Blijft staande, dat ik hoor, 

wat de HEERE u gebieden zal. 9 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 

10 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer iemand onder u, of onder uw geslachten, 

over een dood lichaam onrein, of op een verren weg zal zijn, hij zal dan nog den HEERE het 

pascha houden. 11 In de tweede maand, op den veertienden dag, tussen de twee avonden, zullen 

zij dat houden; met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten. numeri 9 

 

1 Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda, en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse, 

dat zij zouden komen tot het huis des HEEREN te Jeruzalem, om den HEERE, den God Israëls, 

pascha te houden. 2 Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te 

Jeruzalem, om het pascha te houden, in de tweede maand. 3 Want zij hadden het niet kunnen 

houden te dierzelfder tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden, en het volk 

zich niet verzameld had te Jeruzalem. 2 kronieken 30 

 

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en 

uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten 

zien; 29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

Mijn Geest uitgieten. Joël 2 
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11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, ( na 3 ½ jaar schijnvrede ) en de 

verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. 

( 1.260 dagen= 3 ½ jaar 1.290 dagen= 3 ½ jaar en 1 maand)    

12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.  

( 1.335 dagen= 3 ½ jaar en 1 maand en 45 )   daniël 12 

 

Het einde van deze 1260 dagen, is op de 10e van de 1e maand (de maand Nisan). 

En 30 dagen later (= 1290 dagen) wordt alsnog het Pascha gehouden. 

Nog eens 45 dagen later (= 1335 dagen), zal het wedergeboren Volk van Daniel,                         

‘welgelukzalig zijn’. 

 

Gerekend vanaf de 10e van de 1e maand en daarbij vervolgens 30 + 45 dagen opgeteld,  

dan komen we terecht op de 25e van de 3e maand. In de Schrift is er op die datum 

geen enkele bijzondere vermelding. Maar wél als we de gebeurtenis van de 25e van de 3e maand, 

leggen op de gebeurtenis van de 25e van de 9e maand! 

Want de 25e van de 9e maand is de dag van de inwijding of vernieuwing van de tempel. 

( nadat de tempel eerst ontheiligd en verontreinigd was geweest ) 

De inwijding van de Tempel is tot welgelukzaligheid van het Volk van Daniel. 

Dan is het Volk Israël weer in staat gesteld tot Tempel en priesterlijk Volk om zichzelf te 

geven in haar dienst aan de Heere. De 25e van de 9e maand, is het Chanoeka feest. 

Deze dag was de eerste dag van het feest, aangaande de inwijding en vernieuwing van de tempel. 

 

                              jn  =   Noach    =  Troost, Vertroosting, Rust      

                              nj =  Chan       =  Genade  

                         kwnj  =  Chanoek  =  Henoch = Inwijding; Vernieuwing 

 

‘Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen’. 

Want na 1260 + 30 + 45, namelijk na 1335 dagen, zal de tempel (uw Volk = Daniel 

vertegenwoordigt dat Volk ) gereinigd, geheiligd en ingewijd worden in de priesterdienst aan de 

Levende God, Die hun Tempel en Altaar is. 

Letterlijk is er dan helemaal geen herstelde tempel dus gaat het over de Geestelijke Tempel. 

Want na het einde van de 70e jaarweek van Daniel is er binnen 75 dagen nog geen herstelde en 

hernieuwde stad en tempel ter inwijding. De Heere zal dan Zélf de Tempel zijn. 

 

Samenvattend; 

Na 1.260 dagen, 3 ½  jaar, gerekend vanaf het midden van de 70e jaarweek, zal een overblijfsel van 

het Joodse Volk de Naam des Heeren aanroepen en zet Hij zijn Voeten op de Olijfberg. 

Dit is vlak na de verwoesting van Jeruzalem. 

De Olijfberg scheurt en het overblijfsel vlucht uit Jeruzalem naar Petra. Daar worden zij 

samengebracht met de rest van het overblijfsel vanuit de eerste helft van de 70e jaarweek.  

Dit zal zeer waarschijnlijk zijn op de berg Hor, een maand na de 70e jaarweek. Deze ligt aan de 

Westkant van Petra ( = Edom ). 

Na de verzameling van het gehele overblijfsel  (na 1.290 dagen), zal de Heere Zich bekend maken 

en zullen zij gezamenlijk zien wie zij doorstoken hebben. Daar vindt de Wedergeboorte van het 

Volk Israël plaats ( Pascha = in huis nemen van het Lam) en wordt de Geest over haar uitgegoten 

door de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Op de berg Hor ligt Aäron begraven, de 

Hogepriester van het Oude Verbond. Na 1.335 dagen, gerekend vanaf het midden van de 70e 

jaarweek, wordt het Volk Israël weer in staat gesteld in dienst te staan van de Heere en wordt zij 

ingewijd in de priesterdienst aan de Levende God. 

Dan is zij het priesterlijk Koninkrijk en heilig Volk zoals bedoeld was. 
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6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 

tot de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19 

 

22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den 

berg Hor. 23 De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg Hor, aan de pale (= aan 

de grens) van het land van Edom, zeggende: 24 Aäron ( hogepriester van het Oude Verbond ) zal 

tot zijn volken verzameld worden; want hij zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan de kinderen 

Israëls gegeven heb, omdat gijlieden Mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van 

Meriba. 25 Neem Aäron,(= Lichtbrenger) en Eleazar, ( = God is Hulp = type van de Heere Jezus 

Christus,hebreeuws voor Lazarus ) zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor. 

26 En trek Aäron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan; want Aäron zal verzameld 

worden, en daar sterven.Het Oude Verbond verdwijnt, het Nieuwe Verbond breekt aan ) 

27 Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want zij klommen op tot den berg Hor, voor 

de ogen der ganse vergadering. 28 En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon 

Eleazar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van 

dien berg af. 29 Toen de ganse vergadering zag, dat Aäron overleden was, zo beweenden zij Aäron 

dertig dagen, het ganse huis van Israël. numeri 20 

 

9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen 

Jeruzalem aankomen. 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik 

uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 

doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen 

zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 

zacharia 12 

 

6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn 

de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. 7 Zwaard! ontwaak tegen 

Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien 

Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. 8 En 

het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid 

worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal dat derde deel 

in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk 

men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn 

volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. zacharia 13 

 

Als de Heere Zich zal openbaren op de 10e van de zevende maand, dan is dat, onder het Oude 

Verbond, op grote Verzoendag,. De enige dag in het jaar waarop de Hogepriester het Binnenste 

Heiligdom van de Tabernakel binnenging om verzoening met God te bewerkstelligen; om zichzelf 

en het Volk van alle zonden te reinigen. Na de 70e jaarweek komt de Heere Jezus Christus, de 

Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, Die Verzoening heeft bewerkstelligd in 

Eeuwigheid, onder het Nieuwe Verbond. 

 

29 En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op den tienden 

der maand, uw zielen verootmoedigen, en geen werk doen, inboorling noch vreemdeling, die in het 

midden van u als vreemdeling verkeert. 30 Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om 

u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden. 

31 Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt; het is een eeuwige 

inzetting.  
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32 En de priester, dien men gezalfd, en wiens hand men gevuld zal hebben, om voor zijn vader het 

priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen, als hij de linnen klederen, de heilige klederen, zal 

aangetrokken hebben. 33 Zo zal hij het heilige heiligdom verzoenen, en de tent der samenkomst, en 

het altaar zal hij verzoenen; desgelijks voor de priesteren, en voor al het volk der gemeente zal hij 

verzoening doen. 34 En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van 

al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als de HEERE Mozes 

geboden had. leviticus 16 

 

Bij Zijn Wederkomst op de Olijfberg, aannemende op die grote Verzoendag, zal die zevende maand 

dus weer de eerste maand worden. Dan blijkt dat meerdere zaken typologisch heel mooi 

samenvallen met die Verzoendag. Want op de 10e van de eerste maand  moest men het Paaslam in 

huis nemen, op de 10e van de eerste maand trok Jozua met het Volk door de Jordaan het 

Beloofde Land binnen. Ook de ‘intocht’ in Jeruzalem was op de 10e van de eerste maand; de 

laatste dag van de 69e jaarweek; die dag had men de Heere Jezus kunnen aannemen als Messias en 

Vorst. 
 

15 De HEERE dan sprak tot Jozua, zeggende: 16 Gebied den priesteren, die de ark der getuigenis 

dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. 17 Toen gebood Jozua den priesteren, zeggende: Klimt op 

uit den Jordaan. 18 En het geschiedde, toen de priesters, die de ark des verbonds des HEEREN 

droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen der priesteren 

afgetrokken waren tot op het droge; zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats, en 

gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. 19 Het volk nu was den tienden 

der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen; en zij legerden zich te Gilgal, aan het 

oosteinde van Jericho. 20 En Jozua richtte die twaalf stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan 

genomen hadden. 21 En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer uw kinderen morgen 

hun vaderen vragen zullen, zeggende: Wat zijn deze stenen? 22 Zo zult gij het uw kinderen te 

kennen geven, zeggende: Op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. 23 Want de HEERE, uw 

God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er 

waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons 

aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren; 24 Opdat alle volken der aarde 

de hand des HEEREN kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet 

te allen dage. jozua 4 

 

Bij de Wederkomst van Christus zal dat halve jaar dus gecorrigeerd worden.  

Dan wordt de maandnummering weer rechtgetrokken. Vergelijk het met de instelling van zomer- en 

wintertijd. De wintertijd is de oorspronkelijke tijd. Na correctie blijkt de sterfdatum van Mozes en 

die van Aäron ineens dezelfde, want daar zat exact een half jaar tussen. Mozes als type van de 

Heere Jezus Christus Koning en Aäron als type van de Hogepriester. Ook de geboortedatum van de 

Heere Jezus, Koning (uit het geslacht Juda) en die van zijn neef Johannes de Doper zijn dan ineens 

gelijk, want ook daar zat precies 6 maanden tussen. Johannes de Doper,  de priester, zoon van 

Zacharias. Die 6 maanden zonder correctie zijn de uitbeelding van de periode waarin de Christus 

eerst Priesterlijk werk verricht ( onderwijs en Evangelisatie ) aan het 

Volk Israel, om Zich daarna te openbaren als Koning van Zijn Koninkrijk op Aarde.  

Onder het Oude Verbond werden koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. 

Jakob (Israël) haalde alle functies los en verdeelde deze onder zijn zonen, 

dit bleef zo tot aan Christus. Toen kwam de Wet te vervallen. De Koning is per definitie 

Hogepriester en andersom.  Die functies horen nu eenmaal beiden bij de Eerstgeborene. 

Bij de wederkomst van Christus verschijnt de Koning en Hogepriester van het Nieuwe  

Verbond en dan vallen die hoedanigheden weer samen.Na correctie en in het Nieuwe Verbond, 

blijken Koning en Priester weer Eén te zijn! 
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1) de verzegeling en opleiding van de 144.000 getuigen 

2) het op adem komen van het gelovig overblijfsel van het Volk Israël 

3) de tijdscorrectie ( na opdracht van de Heere in exodus 12 ) 

4) de regeringsperiode van David beschreven als zowel 7 ½ als 7 jaren en 33 jaren. 

 

Dit alles komt typologisch en symbolisch tot uitdrukking in dat halve uur stilte. 

 

 

 

: 2  En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven. 

 

Nadat het Lam alle zegelen heeft verbroken, ziet Johannes de zeven engelen die voor God stonden. 

Johannes ziet niet zomaar 7 engelen maar de zeven engelen voor de Troon staan. 

Engelen zijn Hemelse wezens. Het lijkt mij dat hier opnieuw verwezen wordt naar de 24 

ouderlingen voor de Troon, de 7 kandelaren; de Gemeente, het Lichaam van Christus. 

Het Lam verbreekt de zegelen en we zouden dan verwachten dat het Lam de 7 bazuinen ter Hand 

zou nemen om het oordeel te brengen. Vanuit de Schrift verwachten we immers Zijn oordeel en niet 

van de zeven engelen. Het is tenslotte Zijn Rechtvaardige Oordeel over de gehele mensheid. 

 

De Gemeente zou met Christus heersen vanuit de Hemel en met Hem erven. En deelhebben aan 

Zijn Heerlijkheid. Waar we in de Bijbel over Christus lezen, is dat (logisch) met inbegrip van Zijn 

Lichaam, de Gemeente. In Christus zijn; is onlosmakelijk met Hem verbonden.  

Wij zullen dan ook volledig betrokken zijn bij Zijn oordeel over de dan levende mensheid.. 

 

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van 

Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 

Gods, tot Eén Volkomen Man, tot de mate van de grootte der Volheid van Christus; efeze 4 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 

geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6 

 

12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal 

ons ook verloochenen;2 timotheus 2 

 

In hoofdstuk 15 lezen we ook over de 7 engelen maar hier hebben zij 7 gouden fiolen 

in plaats van bazuinen. In eerste instantie lijken dit dus andere engelen. 

Toch zijn het dezelfde. Een fiool is een schaal met een steel eraan; een fles eigenlijk.  

Een bazuin is ook een hol vat. Ondanks dat je het verschillend schrijft en ondanks dat het 

verschillende hoofdstukken zijn, lijkt het toch om precies dezelfde zaken te gaan.  

 

5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend. 

6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en 

blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. 7 En een van de vier dieren gaf den 

zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft. 8 En de 

tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den 

tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Openbaring 15 
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: 3  En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en   

      hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op  

      het gouden altaar, dat voor den troon is. 

 

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het 

Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der 

heiligen. openbaring 5 

 

er kwam een andere engel = Andere = Allose = zelfde Soort, zelfde Kwaliteit 

                                              Naast deze 7 engelen als type van de Gemeente,  

                                              is Christus de 8e Engel. 

stond aan het altaar           =  in dienst van God staan op basis van Zijn Opstandingsleven. 

                                              Niemand had Hem opdracht hiervoor gegeven, want Hij doet deze 

                                              reukwerken op Eigen Gezag  
wierookvat                        =  reukwerkschaal (Hogepriester bidt en doet verzoening voor Zijn Volk) 

stond aan het altaar           =  in dienst van God staan op basis van Zijn Opstandingsleven. 

wierookvat                        =  reukwerkschaal   

Troon                                =  de Ark des Verbonds met de Gouden Verzoendeksel, type van Christus, 

                                              wordt in Hebreeën ‘Troon der Genade’ genoemd. 

 

Het Reukofferaltaar met daarop het gouden Wierookvat stond in de Tabernakel, in het Heilige. 

Het Altaar en de bestanddelen van het Reukwerk waren door de Heere Zelf bepaald. 

Zalfolie en Reukwerk bestonden uit 9 ingrediënten. 

Het vuur moest van het Brandofferaltaar genomen worden. 

Dit was Heilig Vuur omdat dit Vuur uit de Hemel afkomstig was. 

Dit Reukwerk wordt ‘Heiligheid der Heiligheden’ genoemd omdat het met de  

kolen van het Brandofferaltaar aangestoken werd. 

 

Er moet eerst verzoening plaatsvinden alvorens iets tot aanbidding kan zijn. 

Het Reukwerk is dan een lieflijke reuk des Heeren. 

 

2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad (liefhebben= dienen) heeft, en 

Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een 

welriekenden reuk. efeze 5 

 

15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, 

die verloren gaan; 16 Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten 

leven. 2 korinthe 2 

 

Het reukwerk, de wierook, is de uitbeelding van ‘de gebeden van alle heiligen’. 

Gebeden, aanbidding, gebed tot de Heere = alles wat de Heere aangeboden wordt tot Zijn Eer. 

 

Het gaat er om dat er door de heiligen, de gelovigen, gebeden wordt. Dat gebed is een liefelijke 

reuk voor de Heere. ‘De engel die stond aan het altaar’. Gebed is veel meer dan dat wij er 

gewoonlijk onder verstaan. Gebed, aanbidding, is een woord ter aanduiding van de dienst aan God.  

Onze dienst aan God heet gebed.  

Wij dienen God, bieden Hem iets aan; wij geven ons leven aan Hem.  

Dat is gebed; Hem Eer geven door Hem te dienen. 

Gebed is in Gemeenschap Leven met de Heere. Gebed is een manier van leven. 

We zouden zonder ophouden bidden en in alle plaatsen; 

onszelf aanbieden aan Hem, altijd en overal.  
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16 Verblijdt u te allen tijd. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God in alles; want dit is de 

Wil van God in Christus Jezus over u. 1 thessalonicenzen 5 

 

8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen ( handen 

bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen ), zonder toorn en twisting. 1 timotheus 2 

 

Het is Zijn Wil dat wij Hem onze handen aanbieden om Hem te dienen.  

Hij vult dan onze handen. Hij geeft ons wat te doen.  

Wij zouden Hem altijd en overal dienen en daarbij verwachten wij van Hem dat Hij voor ons zorgt.  

En die Dienst aan Hem; dat wij ons in afhankelijkheid en gehoorzaamheid onderwerpen aan Hem, 

heet in de Bijbel ‘gebed’. 

 

 

 

: 4  En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor  

      God. 

: 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. 

 

Vuur des Altaars is Heilig Vuur = Vuur van God Zelf  = de Heilige Geest 

De stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving zijn allemaal uitdrukkingen van het spreken 

van God.   

 

Aan de ene kant wordt de Heere gediend; het reukwerk; het gebed van de heiligen en aan de andere 

kant komt er een oordeel over de mensheid. Maar allebei is tot meerdere Eer van God. 

Want ook het oordeel over de ongelovige mens is tot Eer van Hem. 

De ongelovige mens heeft geen recht op bestaan. Zijn enige recht is de dood. 

Ook wij waren eerst dood door zonden en misdaden maar wij hebben gekozen voor het Licht. 

Als een ongelovige tot geloof komt, is dat tot Eer van God.  

Hij wil op de eerste plaats dat iedereen zalig zal worden maar Hij wil ook dat alle goddeloosheid 

uit Zijn Schepping verdwijnt. 

 

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de Genade vast houden, door 

dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 

29 Want onze God is een verterend vuur. hebreeën 12 

 

 

 

: 6  En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. 

 

Hiermee komen we aan het einde van de beschrijving van de 70e jaarweek van Daniël. 

 

Bazuin = Sjofar = Ramshoorn = uitbeelding van de Stem, het Woord van God, 

het Woord van de Koning. 

‘De Ram is dood maar Hij leeft want Hij laat van Zich horen’. 

Hoorn heeft te maken met Koningschap.  

Als er een nieuwe koning komt of als manschappen opgeroepen worden, wordt de Bazuin geblazen. 

 

7= volheid, volkomenheid, compleet  
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De engelen bereiden zich voor op het oordeel. 

De bazuinen zullen dood en verderf brengen; 

en zijn een oproep tot bekering, tot onderwerping aan de Koning. 

Maar de mens heeft niet graag een macht boven zich. 

Vanaf nu komt er een oordeel over de goddeloze mensheid. 

De Koning zal een einde maken aan alle onrecht op de wereld.  

Door de onrechtmatigheden, de onrechtvaardigen, de ongelovigen, weg te doen. 

 

De gebeden aller heiligen; hebben tot gevolg dat er zeven engelen met bazuinen komen.  

Wat hebben al die heiligen dan gebeden, welk gebed is verhoord geworden? 

Alle gelovigen zien uit naar de Openbaring van Zijn Koninkrijk en Heerlijkheid. 

En willen daar graag bij betrokken zijn. Zij hebben dan ook in alle tijden gebeden; 

 

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 zal Hemel en aarde onder Zijn Heerschappij staan; dan geschiede Zijn Wil in 

de Hemel en op aarde. Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén Hoofd vergaderd. 

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

 

9 Ons bekend gemaakt hebbende de Verborgenheid van Zijn Wil (wij weten van de Verborgenheid ), 

naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de Bedeling van de 

Volheid der tijden, wederom alles (het al) tot een te vergaderen in Christus ( onder één Hoofd 

brengen ), beide dat in den Hemel is, en dat op de aarde is;efeze 1 

 

27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze 

hier, en slaat ze hier voor mij dood.lukas  19 

 

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. 

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten 

huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden ( geloofden ) 

het niet, totdat de zondvloed ( het oordeel) kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de 

toekomst van den Zoon des mensen. 40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal 

aangenomen weggenomen= gedood, en de ander zal verlaten gelaten worden. 

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen weggenomen, en de andere 

zal verlaten gelaten worden. mattheus 24 

 

 

 

: 7  En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en  

      zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is  

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

De 7 bazuinen 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 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. 

Er zijn 7 engelen met 7 bazuinen en de laatste 3 worden genoemd ‘wee wee wee’. 

 

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de 

verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd 

heeft. openbaring 10 

 

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, 

zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en 

Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. openbaring 11 

 

Dit komt mooi overeen met psalm 2 ; 

 

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 

2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den 

HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 

3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 

6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 

7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik 

U gegenereerd. 

8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. 

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een 

pottenbakkersvat. 

10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 

11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 

12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar 

een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. 

psalm 2 

 

De 7 engelen met de 7 fiolen, in Openbaring 15 en 16, zijn dezelfde als de 7 engelen met de 

7 bazuinen. Ze lopen parallel aan elkaar.  

fiool = fles met steel eraan = schaal = bazuin 

 

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. Openbaring 16 

 

De manier om zaken in de Bijbel te onderzoeken, is Schrift met Schrift vergelijken. 

Daarbij in de gaten houden dat ‘geen profetie is van eigen uitlegging’.  

Men zou dus alles in samenhang zien; de Bijbel is immers Eén Geheel.  

Eén tekst is niet genoeg om iets te verklaren. Er zouden er minimaal twee maar liever drie zijn. 

Die bazuinen vinden we terug in de fiolen. De beschrijvingen zijn verschillend maar er zit wel 

degelijk overeenkomst tussen beiden. Beiden komen uit op de val van Babel. Het is een herhaling 

en voldoet daarmee aan de regel dat iets bevestigd wordt als er minimaal twee getuigen zijn. 
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19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, 

als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in 

uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 

21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 

mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 petrus 1 

 

39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn 

het, die van Mij getuigen. johannes 5 

 

16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of 

drie getuigen alle woord besta.  

-- 

20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. 

mattheus 18 

 

De overeenkomst tussen de bazuinen en de fiolen; 

 

de 1e plaag gaat over de aarde 

de 2e plaag gaat over de zee = zout water 

de 3e plaag gaat over de rivieren = zoet water 

de 4e plaag gaat over de zon en ook over de maan en sterren = Hemel 

de 5e plaag gaat over de afgrond = onder de aarde 

de 6e plaag gaat over de Eufraat  

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

 

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

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

 

En de eerste engel ( de eerste van de 7 engelen ) heeft gebazuind, en er is geworden hagel en 

vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen ( ook 

fruitbomen ) is verbrand, en al het groene gras ( al het groene kruid ) is verbrand. 

 

Een deel van alle soorten bomen,en dus ook de vruchtbomen 

(voedselbron en zuurstofvoorziening voor de mens) is verbrand door vuur uit de Hemel. 

Ook een deel van al het groene kruid (voedselbron voor mens en dier) is verbrand door vuur  

uit de Hemel. Ze krijgen een koekje van eigen deeg ( Openb.6:5 = het zwarte paard = honger ). 

En hoewel het een catastrofe is van wereldformaat, is het slechts ‘een deel’. 

Zelfs in dit oordeel van God, spreekt toch Zijn Genade. 

Er staat in de grondtekst nog bij; het derde deel der aarde is verbrand. 

Dit is niet ‘rekenkundig’ bedoeld want anders raak je in de problemen als je ermee aan de slag gaat. 

In andere schriftgedeeltes staan weer andere ‘cijfers’. Het is een uitdrukking die vaker voorkomt in 

de Bijbel dus waarschijnlijk wordt bedoeld; ’een deel’ = minder dan de helft. 

Een deel van de aarde wordt getroffen.  

Eigenlijk net zoiets als bij dat ‘half uur’, dat is ook niet letterlijk maar een tijdsperiode. 

 

2 Een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der 

belegering vervuld worden; dan zult gijeen derde deel nemen, slaande met een zwaard rondom 

hetzelve, en een derde deel zult gij in den wind strooien; want Ik zal het zwaard achter hen 

uittrekken.ezechiël 5 
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4 Dit is de zaak, die gij doen zult: een derde deel van u, die op den sabbat ingaan, van de priesteren 

en van de Levieten, zullen tot poortiers der dorpelen zijn; 

5 En een derde deel zal zijn aan het huis des konings; en een derde deel aan de Fondamentpoort; 

en al het volk zal in de voorhoven zijn van het huis des HEEREN. 

2 kronieken 23 

 

‘Hagel en vuur gemengd met bloed’ wat de bomen en het gras verbrand of verteert of verrot. 

In Openbaring 16 lezen we bij de eerste fiool over ‘zweren’ die aan de mensen komen. 

Het zou kunnen dat er wat naar beneden komt wat die zweren veroorzaakt. 

Als er wat op aarde valt, brengt het een of andere besmetting met zich mee, die zweren veroorzaakt. 

Het is in ieder geval iets heel ernstigs want zowel de natuur als de mensen worden aangetast. 

 

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. 

openbaring 16 

 

Het lijkt verdacht veel op de plaag in Egypte. Egypte is in de Bijbel een beeld van Babel. 

 

23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de HEERE gaf donder en hagel, en het vuur 

schoot naar de aarde; en de HEERE liet hagel regenen over Egypteland.(= type van Babel ) 

24 En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; 

desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is. 

25 En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het veld was, van de mensen af tot de 

beesten toe; ook sloeg de hagel al het kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds. 

26 Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. exodus 9 

 

 

 

: 8  En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende 

      in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. 

: 9  En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel  

      der schepen is vergaan. 

 

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. openbaring 16 

 

De tweede plaag gaat over de zee. Water verandert in bloed. 

Ook dit vinden we terug bij de plaag in Egypte. 

Het derde deel der zee is bloed geworden. Of staat bloed hier voor ‘leven’? Wordt het water besmet 

met een of  andere micro-organisme (leven) waardoor een deel der schepselen in de zee sterft?  

Het kan betekenen dat alles wat in de zee is daardoor getroffen wordt maar dat er wel in een deel 

van de zee leven blijft. We weten niet wat de aard van de plaag is. Maar het lijkt op een besmetting 

waardoor alle vormen van leven wordt aangetast. Meer weten we er niet van. 

 

19 Verder zeide de HEERE tot Mozes: zeg tot Aäron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de 

wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle 

vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in 

houten en in stenen vaten. 20 Mozes nu en Aäron deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en hij 

hief den staf op, en sloeg hetwater, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de ogen 

van zijn knechten; en al hetwater in de rivier werd in bloed veranderd.  
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21 En de vis, die in de rivier was, stierf; en de rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de 

rivier niet drinken konden; en er was bloed in het ganse Egypteland. 22 Doch de Egyptische 

tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen; zodat Farao's hart verstokte, en hij hoorde naar hen 

niet, gelijk als de HEERE gesproken had. 23 En Farao keerde zich om, en ging naar zijn huis; en hij 

zette zijn hart daar ook niet op. 24 Doch alle Egyptenaars groeven rondom de rivier, om water te 

drinken; want zij konden van hetwater der rivier niet drinken.exodus 7 

 

 

 

:10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, 

      gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de  

      fonteinen der wateren. 

:11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; 

      en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. 

 

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. openbaring 16 

 

Het is allemaal zeer ernstig en verschrikkelijk wat er over die mensen zal komen maar iemand die 

de Bron van het Leven afwijst, heeft geen recht op leven. Iemand die niet eten wil, gaat dood. 

Het is wat Satan deed; zich boven God stellen. De mens heeft zijn verstand boven de Waarheid 

gezet. Omdat men de Waarheid niet begrijpt met het beperkte menselijk verstand, wijst men het 

Woord af. Men laat God bewust los, ontkent Hem willens en wetens. 

Zij hebben de Waarheid Gods veranderd in de leugen ( rom.1:25) 

Deze goddelozen zullen, als zij zich niet bekeren door de plagen, worden gedood en verwijderd uit 

Zijn Schepping. Het ergste moet voor hen nog komen. 

Zijn Rechtvaardigheid brengt een oordeel over alle goddeloosheid.  

Deze derde plaag gaat over de rivieren. Een deel zoet water wordt besmet, wordt ondrinkbaar.  

Dat geeft grote problemen wanneer er onvoldoende schoon drinkwater is. 

De mens heeft W(w)ater nodig. Wat er precies zal gebeuren is ook hier onduidelijk.  

Maar het lijkt een beetje op vers 8, waar die grote brandende berg uit de Hemel komt vallen; 

iets verterends, iets verschroeiends. 

 

Alsem = Mara ( Hebreeuws ) =  gal = bitterheid = de Wet, religie = de dood 

Het Nederlandse woord ‘ster’ is vrijwel identiek aan het Hebreeuwse woord ‘satar’, 

wat ‘verborgenheid’ betekent. 

Sterren heten sterren omdat wij geen goede verklaring hebben wat het is. Er zijn alleen theorieën 

over. Het is ‘iets’ aan de Hemel waarvan we niet weten wat het is. Het is verborgen wat het is. 

Er komt dus ‘iets verborgens’, iets geheims, uit de Hemel. Het betreft heel de aarde; een groot deel 

van de rivieren op de gehele wereld. Zoetwaterbronnen worden op een of andere manier vergiftigd. 

 

 

 

:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel  

      der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden,  

      en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks. 
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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 ( ondraaglijke hitte ), en lasterden den 

Naam Gods ( ze zullen de Naam van God hierom vervloeken ), Die macht heeft over deze plagen; 

en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. ( dit was wel de bedoeling; deze 

plagen zouden de Woorden van de Heere bekrachtigen ) openbaring 16 

 

Het gaat hier over de zon, maan en sterren. Die worden voor een deel verduisterd. Er is dus veel 

minder licht. Het is nu ook wel eens dat de zon wat verduisterd wordt; door bijvoorbeeld stof of 

vocht wat in de lucht zit. Als de lucht niet helder is, zie je de zon minder. 

 

In beide profetieën, bij zowel de bazuinen als de fiolen is er iets in de atmosfeer dat het licht 

tegenhoudt. Volgens de vierde fiool wordt het erg warm op aarde. En ook dat past bij elkaar. 

Als de zon bijvoorbeeld achter een dik wolkendek zit, is het sneller ‘benauwd’.  

Het wolkendek houdt dan de warmte vast. Het is niet zo dat ‘hoe meer zonlicht, hoe warmer’.  

Hitte is een uitbeelding van de toorn Gods. 

 

45 Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt een iegelijk zijn ziel, vanwege de hittigheid 

van den toorn des HEEREN. jeremia 51 

 

13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege 

de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. 

jesaja 13 

 

 

 

:13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem:  

      Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie  

      engelen, die nog bazuinen zullen. 

 

De laatste 3 plagen worden aangekondigd. 

De laatste 3 bazuinen worden aangekondigd als 3 weeën; ze worden versterkt aangekondigd. 

De betekenis daarvan wordt nog eens extra benadrukt. 

 

Waarom krijgen de laatste drie een andere aanduiding? De eerste conclusie moet zijn dat die eerste 

vier gescheiden worden van de laatste drie. Het is verschillend van karakter.  

Het zou kunnen dat de eerste vier min of meer gelijktijdig plaatsvinden. 

Dat zou verspreid over tientallen jaren kunnen zijn.  

Het zou ook kunnen dat de ellende langzaam begint en steeds erger wordt.  

Men krijgt het niet onder controle.  

De laatste drie worden apart genoemd, ook uitgebreider, en ze worden aangeduid als drie 

achtereenvolgende weeën. Het gaat dan om elkaar opvolgende dingen. 

Bij de eerste 4 lees je niet dat het opeenvolgende zaken zijn.  Alleen de laatste drie volgen elkaar 

op. Maar voorlopig is de Heere lankmoedig, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij 

allen tot bekering komen. (2 petr.3:9) 

 

                                                            Amen. 

 

 


