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                                                             Hoofdstuk 9 

 

        De overeenkomst tussen de eerste 4 bazuinen en de eerste 4 fiolen uit Openbaring 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 Openbaring 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 de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde,  

      en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. 

: 2   En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook  

      eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts. 

 

put des afgronds =  hel = hades = onderwereld 

oven =  beproeving, zuivering, oordeel 

 

Afgrond    =  mwht    = Thowhoem; Woestheid;  (Gen.1:2)  Door een oordeel Gods  

Duisternis =  kvj     = Choshek    ;  Donker       (Gen.1:2)  Door een oordeel Gods  

 

9 Uw hand zal alle vijanden vinden; uw rechterhand zal uw haters vinden. 

10 Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws toornigen aangezichts; de HEERE zal 

hen in Zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. 

11 Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en hun zaad van de kinderen der mensen. 

12 Want zij hebben kwaad tegen U aangelegd; zij hebben een schandelijke daad bedacht, doch 

zullen niets vermoge psalm 21 

 

De ster is de morgenster, de Satan, die uit de Hemel is gevallen.  

Hoewel dit heel erg tegenstrijdig lijkt dat juist hij de sleutel krijgt. 

Satan wordt immers zélf voor 1.000 jaar gebonden en uiteindelijk in de poel des vuurs gegooid. 

 

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde 

nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! jesaja 14 

 

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote 

keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond 

hem duizend jaren; openbaring 20 

 

Hoewel het tegenstrijdig lijkt, is de ster toch een verwijzing naar de morgenster uit jesaja 14. 

De satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen; één keer figuurlijk; namelijk de morele val 

nadat de morgenster gelijk als God wilde zijn en de geestelijke val, in de kruisdood en Opstanding 

van de Heere Jezus Christus. Straks komt de letterlijke val; als de Gemeente wordt opgenomen dan 

wordt satan en zijn personeel op aarde geworpen en zal hij aan het stof gebonden zijn. 
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‘en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds’ 

Het Hebreeuws van de Bijbel kent geen werkwoordvervoegingen; de context bepaalt welke tijd er 

gebruikt wordt. Jesaja 14 verwijst naar de verleden tijd; de morele val van de morgenster in de 

‘Schepping van over lang’. Maar verwijst tevens naar de toekomende tijd; profetisch wordt er 

verwezen naar het einde van de 5e Bedeling. Dan wordt satan de Hemel uitgeworpen en komt hij in 

menselijke gedaante op de aarde. 

 

Er staat dat satan, deze ‘ster’, die al eerder uit de Hemel gevallen is, nu van de Allerhoogste, de 

sleutel krijgt van de put des afgronds.  

Daarmee kan hij nog wat personeel van hem optrommelen dat eens, door God Zelf, in de put des 

afgronds, is opgesloten. Het zijn afvalligen van ‘de schepping van over lang’. 

De Heere Jezus Christus spot daarmee eigenlijk met ‘de zogenaamde macht’ van satan. 

En de Heere Jezus Christus laat daarmee de hel los voor al degenen die op de aarde wonen. 

        

6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten 

hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis 

bewaard.judas 

 

Satan mag van de Levende God, de beerput, oftewel de afgrond open maken. En dit zal een 

afgrijselijke ellende brengen over de mensen. Het is het Oordeel van de Heere over de ongelovige 

mensheid met de intentie tot bekering van alle mensen. 

 

‘De afgrond’ is een andere plaats dan ‘de poel des vuurs’. 

De poel des vuurs, daar is ‘wening en knersing der tanden’. Daar komt men nooit meer uit. 

Daar zullen op de Jongste Dag alle ongelovigen in worden geworpen. Ook satan en zijn personeel 

zullen daar dan in terecht komen. Maar satan krijgt niet de sleutel van de poel des vuurs, maar hij 

krijgt even de sleutel van de afgrond, om wat ex-personeel uit de put los te mogen laten.      

Er komt rook uit de put. Rook is iets geestelijks. het is een uitbeelding van boze geestelijke 

machten. Wat zit er in de afgrond ? De dood, het verderf en bederf zit daar. 

Straks zit de satan daar ook voor 1.000 jaar. 

 

20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. 

21 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te 

proeven. spreuken 27 

 

2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn Weldaden; 

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest; 

4 Die uw leven verlost van het verderf (= de dood ), Die u kroont met Goedertierenheid en 

Barmhartigheden; psalm 103 

 

 

 

: 3  En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de  

      schorpioenen der aarde macht hebben. 

 

        Schorpioen    =  brqu = Aqrab    

                               rqu = Aqar     =  Ontwortelen; Van het Fundament wegnemen  

                                                               =  Komt overeen met het gebeten worden door vurige  

                                                                   slangen, toen het Volk Israël walgde van het Manna  

                                                                   uit de Hemel    (Num.21) 
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Uit de rook die uit de afgrond omhoog komt, komen sprinkhanen tevoorschijn. 

Sprinkhanen worden gebruikt bij het oordeel van de Heere. Zoals de sprinkhanenplaag over Egypte. 

Ook toen kwamen de sprinkhanen in opdracht van de Heere.  

De Heere gebruikte de sprinkhanen om de Farao te doen bezwijken om het Volk Israël te laten gaan.  

 

12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypteland, om de sprinkhanen, dat zij 

opkomen over Egypteland, en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft over gelaten. 

13 Toen strekte Mozes zijn staf over Egypteland, en de HEERE bracht een oostenwind ( Oosten = 

de Oorsprong, Rechts. Oostenwind zegt dat het oordeel bij God vandaan komt )in dat land, dien 

gehele dag en dien gansen nacht; het geschiedde des morgens, dat de oostenwind de sprinkhanen 

opbracht. exodus 10 

 

De Heere Jezus Christus maakt gebruik van het kwaad. Zoals Hij dat hedentendage ook doet.  

Hij gedoogt de Satan om ons te verzoeken zodat de Heere ons daarmee kan beproeven. 

De Heere gedoogt het kwaad omdat Hij het gebruikt om Zijn Plannen straks te volvoeren.  

Juridisch is de Satan allang verslagen toen de Heere Jezus stierf aan het kruis.  

Aan het einde van de 70e jaarweek gebruikt Hij de haat tegen het Joodse Volk om een omwenteling 

te forceren bij de ongelovige joden. Door gebruik te maken van de legers van eerst de Statenbond en 

daarna de Russen en Egyptenaren, wil de Heere zoveel mogelijk ongelovige Joden op de knieën 

krijgen. Hij doet dit met een overdrachtelijke ‘haak’; daarmee trekt Hij de vijandelijke legers de 

staat Israël in. Om Jeruzalem, de gehele staat, en alle leven te vernietigen. 

 

1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik wil aan u, o 

Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u 

optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls “. 

(Mesach= Moskou , Tubal= Tblisi, Gog & Magog= Rusland en bondgenoten; volkeren die zich 

vroeger bevonden in Klein- Azië maar zijn verplaatst tijdens de grote volksverhuizing. 

Daarna zal de Heer korte metten maken met de vijanden van het Joodse volk.) 

6 “ En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij 

zullen weten, dat Ik de Heere ben “ ezechiël 39 

 

Ze zullen door de Zoon des mensen getrokken worden naar Israel, om haar vernietiging tegemoet  

te gaan in het land Israel. Er zal geen levende ziel overblijven in het land; geen inwoners en geen 

vreemde mogendheden. De val van  Jeruzalem en de vernietiging van de Staat Israël wordt 

beschreven in Joël. Daar worden de vijandige legers, die vernietigend geweld gebruiken, óók 

sprinkhanen genoemd.  

 

4 Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft 

overgelaten, heeft de kever(grondtekst: sprinkhaan )  afgegeten, en wat de kever ( sprinkhaan )heeft 

overgelaten, heeft de kruidworm ( sprinkhaan ) afgegeten. 5 Waakt op, gij dronkenen! en weent, en 

huilt, alle gij wijnzuipers! om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden. 6 Want een 

volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het 

heeft baktanden eens ouden leeuws. 7 Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn 

vijgeboom tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit 

geworden. joël 1 

 

‘sprinkhanen gelijk de schorpioenen’ 
De sprinkhanen worden vergeleken met schorpioenen. 

Beiden hebben een gepantserd schild. 

Schorpioenen worden in alle culturen en in alle tijden geassocieerd met het kwade:  

met ongeluk, nacht, duisternis en hel 
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‘ hun werd macht gegeven’ 

De sprinkhanen komen uit de afgrond = hel = dodenrijk 

Zij krijgen ‘macht’ van de Heere; de Heere zal hen gebruiken voor Zijn Doel; 

ze zijn niet eigenmachtig 

 

‘gelijk de schorpioenen der aarde hebben macht’ 

De schorpioen staat voor het kwaad. Het kwaad heerst (nog) over deze aarde. 

De schorpioen is, net als de slang, een type van de Satan. Deze is nu nog de god dezer eeuw 

maar aan het einde van de 33 jaar wordt hij voor 1.000 jaar gebonden in de afgrond.  

Daarna wordt hij nog even losgelaten uit de afgrond/hel/hades.  

Uiteindelijk verdwijnt hij in de poel des vuurs, waar niemand uitkomt.. 

De schorpioen heeft een giftige stekel in zijn staart. De slang heeft een giftige tand. 

 

55 Dood, waar is uw prikkel? ( angel, stekel )  Hel, waar is uw overwinning? 

56 De prikkel nu des doods is de zonde ( = alles wat niet uit het geloof is; ongeloof ); 

en de kracht der zonde is de Wet.( Wet is een bediening des doods ) 

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 

1 korinthe 15 

 

De Heere Jezus zei tegen de farizeën; 

33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden  

( = ontvluchten) ? mattheus 23 

 

15 Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen, en schorpioenen, en 

dorheid ( gebrek aan Water= het Woord van God ), waar geen water was; Die u Water uit de 

Keiachtige Rots ( de Heere Jezus Christus, Bron van Eeuwig Leven) voortbracht; deuteronomium 8 

 

‘de schorpioen als type van de Satan’ 
Het is de enige groep van dieren met gifklieren inclusief naald-achtig toedieningsapparaat aan het 

einde van een langwerpig, gespierd achterlijf. De staart bevat een stekel met gif.  

Schorpioenen hebben geen felle balts- of schrikkleuren maar vertrouwen op hun camouflage. ( ook 

de duivel is moeilijk herkenbaar omdat hij altijd nét naast de Waarheid loopt ). Dit heeft te maken 

met de nachtelijke levenswijze; overdag zit de schorpioen verstopt en pas 's nachts gaat hij op jacht 

naar prooien. ( duisternis = dood. Hij is het Licht des Levens; wij zouden wandelen in het Licht en 

niet in de duisternis ) 

 

19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des 

vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.( degenen die In gemeenschap met de Heere 

Jezus Christus blijven, zijn meer dan Overwinnaars. Met de wapenrusting Gods kunnen we elke 

aanval van de duivel pareren ) lukas 10 

 

1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en 

twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. Dit zijn de 144.000 verzegelde getuigen uit de 

12-Stammen van Israël die door de Heere Jezus. Christus uitgezonden worden over de gehele 

wereld; de wereld van de 7 dagen. Zij gaan dan de gehele wereld van de 7 dagen rond, in 

gemeenschap (= x) met de 10 = 70 Tien staat voor alles wat God gesproken heeft = Zijn Woord 

Daarom heeft elk mens heeft 10 vingers en 10 tenen= spreekt over de verantwoordelijk die elk 

mens in zijn handel en wandel heeft ten opzichte van Gods Woord (=10) 
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Twee aan twee worden zij uitgezonden; Zijn Woord wordt bevestigd als er minimaal twee getuigen 

zijn. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt 

den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als 

lammeren in het midden der wolven.( Satan en zijn personeel ) 4 Draagt geen buidel, noch male, 

noch schoenen; en groet niemand op den weg. 5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij 

dezen huize! 6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien 

niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. 7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen 

van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in 

het andere huis. 8 En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet 

wordt. 9 En geneest de kranken,(= bekeert de ongelovigen) die daarin zijn, en zegt tot hen: Het 

Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.( het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus ) 

10 Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt: 

11 Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat 

het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.( wat er ook gebeurt, de Heere zal overwinnen ) 

12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. 

( het oordeel dmv de 7 bazuinen, de 7 fiolen zal over hen komen ) 13 Wee u, Chorazin, wee u, 

Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden 

eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben. 14 Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker 

zijn in het oordeel, dan ulieden.( dit oordeel zal verschrikkelijker zijn dan ooit tevoren ) 

15 En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten 

worden. 16 Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, 

die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft. 17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met 

blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.( Deze 

verzegelde getuigen hebben gezag van de Heere ontvangen ) 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den 

satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. 19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen 

en schorpioenen ( de satan; dood verderf ) te treden, en over alle kracht des vijands ( ook de 

Satan zal wonderen doen); en geen ding zal u enigszins beschadigen( Zij zijn voor de duur van hun 

taak onschendbaar)  20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar 

verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de Hemelen. 21 Te dier ure verheugde Zich 

Jezus in den Geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen 

voor de wijzen en verstandigen verborgen ( dit alles gebeurt in de Bedeling  der Verborgenheid) 

hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen 

voor U. lukas 10 

 

 

 

: 4  En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, 

      noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. 

: 5  En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen  

      gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen,  

      wanneer hij een mens gestoken heeft. 

: 6  En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen  

      begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. 

 

‘Dat zij  het gras, noch enige groente, noch enige boom op Aarde zouden beschadigen’ 

Gras, groente en bomen zijn een type van het kortstondige leven van de natuurlijke mens 

in Adam. Dit betekent dat degenen die niet tot de verzegelden des Heeren behoren geplaagd 

maar nog niet gedood zullen worden. Want wie men ook is, men zal het oordeel van God dragen 
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De ‘sprinkhanen’, de legers, krijgen de opdracht van de Heere om de mensen, de ongelovigen, 

degenen die niet verzegeld zijn door God, te pijnigen. Een zegel is een keurmerk van de Eigenaar. 

Gelovigen hebben de Heilige Geest als Keurmerk van de Heere, de Keurmeester, gekregen. 

 

‘Het zegel Gods aan hun voorhoofden’  

Het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten =  hart = binnenste 

De mensen worden beschadigd, maar de gelovigen, inclusief de 144.000 verzegelde 

dienstknechten Gods, niet.  

‘zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden’ 

Hun, de sprinkhanen, werd gegeven de ongelovigen te pijnigen gedurende vijf maanden.  

Het sprinkhanenseizoen in Afrika en in het Midden Oosten duurt vijf maanden. 

De lucht wordt dan door sprinkhanen verduisterd, zulke grote zwermen zijn er dan. 

Of in dit vers ook letterlijk 5 maanden bedoeld wordt, is niet te zeggen. 

In Joël 1 gaat het over een sprinkhanenplaag. Die brengt oordeel over heel het land. 

Dat wordt kaal gevreten, zodat de mensen sterven van de honger.  

Straks zullen tanks en mortieren heel het land Israel kaal maken en ook dán sterven de mensen. 

 

‘hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen’ 

De pijn die de sprinkhanen veroorzaken zal zo erg zijn als van de steek van een schorpioen. 

De mensen zullen zich dood wensen en misschien zelfs zichzelf willen doden maar dat lukt niet. 

De schorpioen beschikt over een snelwerkend gif om zich te verweren tegen zijn vijanden; 

ze kunnen de prooi of de mens zowel verlammen als vergiftigen. 

 

Chemische wapens zijn geen duivelse uitvindingen van de mens. Het zijn middelen waarmee dieren 

prooien vangen en zich verdedigen. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat het hier gaat over 

gifgas. De verschillende soorten gifgassen veroorzaken ondragelijke pijnen en vaak vreselijke 

huidverwondingen. Gaat men een soort gifgas gebruiken dat alleen uitwerking heeft op de mens? 

Het is een grote mogelijkheid dat de legers chemische wapens zullen gebruiken.  

Dit past ook in het plaatje dat de vijfde fiool beschrijft. 

 

10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest ( antichrist en zijn rijk) ; en zijn 

rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; 11 En zij lasterden  ( 

vervloeken ) den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij 

bekeerden zich niet van hun werken. openbaring 16 

 

Het lijkt erop dat de dood, het verderf, zal werken in de mens zónder dat men er daadwerkelijk aan 

dood gaat. Zoiets als melaatsheid; dat het lichaam tot ontbinding is overgegaan, zonder eerst dood 

te zijn. Is het een besmetting met een verderfelijke ziekte die alleen de mens treft? 

Is het veroorzaakt door chemische wapens? Het blijft speculeren, we weten het niet. 

Zij sterven niet maar bekeren zich ook niet van hun werken. Het zou wel moeten maar gebeurt niet. 

 

 

 

: 7  En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk , die tot den oorlog bereid  

      zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als  

      aangezichten van mensen. 

: 8  En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 

: 9  En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als  

      en gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen. 

:10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun  

      macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.  
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Het lijkt erop dat het om een actieve macht gaat, waardoor de mens extra lijdt. 

De ‘vijf maanden’ worden voor de tweede keer genoemd, het is dus met nadruk. 

Zijn het de laatste 5 maanden van de 33 jaar grote Verdrukking ? 

Paarden zijn een uitbeelding van een legermacht. 

Naast de sprinkhanen komen we ook de paarden en de wagens tegen in Joël 2 

 

‘Vijf maanden’   

5   =      Spreekt over Geestelijke, mannelijke, onzienlijke, hemelse, verborgen dingen. 

             Zowel in positieve zin, als in negatieve zin. Spreekt ook over de Genade Gods  

 

De verwijzing naar Gods Genade en Gods Lankmoedigheid ‘niet willende dat iemand in 

verloren gaat’ door volharding in ongeloof in God en Zijn Woord. 

Pijniging is een geschikt middel tot overgave aan God en Zijn Woord. 

 

Het is een zeer aparte beschrijving; 

De sprinkhanen waren als paarden op oorlogspad op hun hoofden kronen en aangezichten  

als mensen. Met vrouwenhaar en leeuwentanden. 

IJzeren borstwapenen, gedruis van wagens. Staarten als schorpioenen met angels (met gif). 

Met een beetje fantasie kun je hier tanks of ander oorlogstuig uit halen. 

De paarden worden dan pk’s . De ijzeren borstwapenen worden gepantserde tanks. 

De staart met gif wordt de loop van een tank waaruit granaten met gifgas komen. 

Het blijft speculeren maar is zeker een mogelijkheid. 

 

2 Een dag van duisternis en donkerheid,( dag des Heeren ) een dag van wolken en dikke 

duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van 

ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. 

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als 

een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve. 

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden ( tanks ), en als ruiters zo zullen zij lopen. 

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het 

gedruis ( lawaai ) ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde 

gesteld is. 6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen 

betrekken als een pot. joël 2 

 

 

 

:11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het 

      Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon. 

 

De sprinkhanen hebben als koning ‘de engel des afgronds’.  

De afgrond is het verderf en daarmee is het ‘de engel des verderfs’. 

Zijn naam is in het Hebreeuws ‘Abaddon’ en dat betekent ‘verderver, vernietiger’.  

In het Grieks is het ‘Apollyon’. Het gaat om de macht, de heerschappij van het verderf, 

die over de mensheid komt. De satan dus. 

De satan wordt ook genoemd; de mens der zonden of de zoon des verderfs. 

 

1 En wij bidden u, broeders, door de Toekomst ( Wederkomst ) van onzen Heere Jezus Christus, en 

onze toevergadering ( het met Hem vergaderd worden= opname de Gemeente ) tot Hem, 

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt ( niet van streek raken )  van verstand, of verschrikt, noch 

door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van 

Christus = Dag des HEEREN aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want  
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die (= Dag des Heeren), komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de 

mens der zonde, de zoon des verderfs; (de afval = de satan, die straks uit de Hemel zal vallen en dan 

de gedaante van een mens heeft, en vastzit aan de aarde en dus nooit meer de Hemel in kan; Pas als 

de Gemeente lichamelijk naar de Hemel gaat, komt de afval (duivel en personeel) naar beneden 

vallen, hij is de mens der zonde, de zoon des verderfs , hij bedient zich ook van het getal des 

mensen (666), wat van Christus is) 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of 

als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, 

dat hij God is. ( hij stelt zich boven God ) 2 thessalonicenzen 2 

Dag van Christus is een foute vertaling; in de grondtekst staat; ‘Dag des Heeren’ 

Als het over de Dag van Christus zou gaan, dan hebben de Thessalonicenzen de opname gemist ! 

 

 

 

:12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen. 

:13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden  

      altaars, dat voor God was, 

:14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn  

      bij de grote rivier, den Eufraat 

 

De eerste vier oordelen lijken parallel, elkaar overlappend, gedurende langere tijd plaats te vinden. 

Daarna lijkt het een verheviging te worden als de 3 weeën elkaar in een betrekkelijk korte tijd 

opvolgen. Kennelijk de afsluiting van de grote Verdrukking. 

Als de laatste bazuin, fiool is leeggegoten volgt het 1.000-jarig geopenbaard Koninkrijk van de 

Heere Jezus Christus en dat is tevens het einde van de Bedeling der Verborgenheid. 

Tussen de zesde en zevende bazuin zit een soort onderbreking, daarin wordt, naar oud gebruik, 

in het verhaal nog even teruggegrepen naar het begin. 

Dat is in hoofdstuk 10 en dan vanaf hoofdstuk 11: 15 heeft de zevende en laatste engel gebazuind. 

 

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. 16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op 

hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, 

Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt 

aangenomen, en als Koning hebt geheerst;openbaring 11 

 

‘ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars’ 

Dit grijpt terug naar het vorige hoofdstuk waar de engel, staande aan het altaar, het wierookvat nam, 

en dat vulde met het vuur des altaars, en het op de aarde wierp. 

 

Het Reukofferaltaar was in feite een houten kist van Sittimhout met op de hoeken 4 uitgesneden 

licht gebogen hoornen. Het altaar en de hoornen werden overtrokken met Goud. 

 

Goud              =      Spreekt van Eeuwige Heerlijkheid, Koningschap en Priesterschap  

Hoorn            =       nrq  =  Kirèn : Spreekt van Kracht, en van Koningschap Heerschappij  

                                                      : Glinsteren     (Het gelaat van Mozes;  Exo.34:29; 2Cor.3:18) 

 

De Stem uit de vier Hoornen is van de Heere; een Stem als van een Bazuin. Hij zegt tegen de zesde 

engel dat deze de vier engelen moet ontbinden bij de Eufraat. De vier engelen die ontbonden 

moeten worden hebben van doen (zie 7 : 1) met alle windrichtingen, met heel de aarde. Maar het 

gaat meer specifiek om de grote rivier de Eufraat, in Irak. Aan deze rivier ligt Babel, de oude 

hoofdstad van het grote wereldrijk van Nimrod en van Nebukadnezar.                                 
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:15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en  

      maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden. 

 

Een vaste datum, opdat zij weer een deel der mensen zouden doden.  

Hier is geen uitstel meer. De datering hiervoor staat vast.  

 

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.( De Eufraat is opgedroogd en door die droge bedding van de rivier komen legers van over de 

Eufraat. Koningen uit het Oosten die naar het Westen trekken. Babel ligt over de Eufraat, aan de 

Oostzijde.) 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; ( De draak, het beest, de valse 

profeet komen nog aan de orde maar is kortweg de duivel. Zij trekken op naar Jeruzalem. Daar is 

het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus en van daaruit zijn de 144.000 getuigen uitgezonden.) 

 14 Want het zijn geesten der duivelen, demonen 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. ( Het is erop of eronder. De beslissende veldslag. ) 

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.  ( Deze strijd zal zich afspelen in Armageddon. De 

heuvel van Megiddo. Het is een grote vlakte die menigmaal het strijdtoneel is geweest in de 

geschiedenis. Het is het oudste en bekendste slagveld ter wereld) openbaring 16 

 

21 Maakt de slachting voor zijn kinderen ( personeel van de satan ) gereed, om hunner vaderen 

ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden; 

22 Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel 

uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE. 

23 En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal hen met een 

bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen. 

24 De HEERE der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het 

alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal! jesaja 14 

 

 

 

:16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; 

      en ik hoorde hun getal. 

:17 En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en  

      hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden  

      van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer, 

:18 Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door den  

      rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging. 

:19 Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de slangen 

      gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve. 

 

ruiteri  = legers      sulfer = zwavel =  gif      paarden = legermacht 

Vroeger zag de cavalerie er kleurrijk uit als ze ten strijde trokken. 

De paarden zijn vervangen door voertuigen.  

Hier wordt een groot en actief leger beschreven, zoals dat ook in Joël 2 wordt genoemd.  
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‘uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer’ 

De mond van een kanon, is de loop. Ook wel vuurmond genoemd. Kanonnen kunnen‘bulderen’. 

De geschutskoepel kan draaien; wat loop is wordt staart en staart wordt dan loop en vuurmond. 

Maar de loop van het kanon kan ook omschreven worden als een staart of angel waar iets giftigs 

uitkomt. Zoals chemische stoffen. 

 

 

 

:20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de  

      werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen ( demonen); en de gouden, 

      en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch 

      wandelen; 

:21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van  

      hun hoererij, noch van hun dieverijen. 

 

Dit soort gedragingen zijn nu al een groot probleem, voor de overheid en het wettig gezag. 

        Doodslagers           =   geweldplegers; 

                                            een mensenleven telt niet meer; grote moordpartijen op kinderen 

        Venijngevingen     =   Slangenvenijn; gifspuien, Goddeloosheden 

                                      =   Toverijen; astrologie; sterrenwichelarij; amuletten; mascottes 

        Hoererij                 =   Ontrouw aan God en Zijn Woord; sexuele verwording; zedeloosheid 

        Dieverijen             =   Plunderingen; inbraken; berovingen 

 

De mensen die nu overgebleven zijn en dus niet gedood door alle plagen, hebben zich niet bekeerd 

van de werken hunner handen. Hun ‘boze werken’, hun werken van de duivel. 

 

19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? 

20 Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, 

dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. 1 korinthe 10   

 

Indien men niet tot bekering is gekomen, wacht een vreselijke dood. 

Ze hebben allen eerst de kans gehad zich te bekeren tot de Levende God  

 

Pas in hoofdstuk 11 wordt de zevende en laatste bazuin genoemd. 

Het einde van de Verdrukking en daarmee het moment dat het Koninkrijk van de Heere Jezus 

Christus definitief over de volkeren der aarde gevestigd zal worden. 

Dat is het begin van ‘de duizend jaren’, beschreven in Openbaring 20                                                     

 

                                                             Amen. 


