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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 13 –  
Openbaring 8-9 
d.d. 5 november 2016 
 

1. Samenvatting vorige keer (8:1-9) 
- Het 7e zegel geopend (in de hemel) > Loopt uit op het blazen van 7 bazuinen (op aarde). 
- Openen 7 zegels > Vooraankondiging van Christus' Koningschap. 
- Blazen 7 bazuinen > Uitroepen van Christus' Koningschap. 
- Bazuin blazen diende voor aankondiging van: 1. Oordeel, 2. Verlossing, 3. Begin regering nieuwe 

koning. 
- Gebeden van de heiligen worden tot God gezonden > Lezen: 6:10. God antwoord in 8:5-6 (Lezen). 
- Gods wraak strekt zich uit van 8:5 (begin blazen bazuinen) t/m 11:19 (7e bazuin) (Lezen). 
- De 1e 4 Bazuinen (be)treffen de natuur. Zij worden bedoeld in 7:3 (Lezen). 
- Bazuin 5 en 6 treffen mensen door bovennatuurlijke verschijnselen, zij vormen de 1e 2 Weeën. 
- Bij Bazuin 7 (in de hemel) wordt Christus' Koningschap uitgeroepen. 
- 1e Bazuin: Hagel, vuur en bloed uit de hemel. 
- 2e Bazuin: Iets als een brandende berg valt in de zee. 

 
2. De 3e en 4e Bazuin (8:10-13) 

 
 De 3e Bazuin (8:10-11) > Brandende ster valt uit de hemel 

- Lezen: 8:10-11 
- Er valt een brandende ster (stuk hemels gesteente) uit de hemel. De val hiervan heeft desastreuse 

invloed op de kwaliteit van een 3e deel van de rivieren en waterbronnen > het wordt ondrinkbaar 
en giftig. Ook hier weer overeenkomst met de 1e plaag in Egypte (water verandert in bloed).  

- De ster wordt 'Alsem' genoemd, Grieks: 'apsinthos' (duidde op 'ongenoegen'), dit was een bitter 
kruid wat gebruikt werd tegen maagklachten. Hier is het echter het tegenovergestelde van 
geneeskrachtig. Vgl. verder Jer. 9:13-15 (HSV 1200) met Jer. 8:13-15 (Lezen). 

- In onze tijd wordt van 'absintalsem' het drankje 'absint' van gemaakt, wat in enige mate 
hallucinerend zou werken. 

- In Openbaring staat het absintwater tegenover het water des levens > Vgl. 8:11b met 7:17 (Lezen). 
 
 De 4e Bazuin (8:12) > Hemellichamen getroffen 

- Lezen: 8:12 
- Hemellichamen worden voor een 3e deel verduisterd, waardoor het op aarde een stuk donkerder 

wordt. Komt enigszins overeen met 9e plaag en sterven Here Jezus. Zie verschil met Jozua, waar de 
zon en de maan stil stonden. God kan dit doen als maker van de hemellichamen. 

- Dit teken van oordeel is o.a. ook in Ezech. 32:7-8 (HSV 1359) terug te vinden (Lezen). 
- Lezen: Jer. 33:17-22 (HSV 1249) > Zoals Israël de loop van de hemellichamen niet kan beïnvloeden, 

zo zal God nooit Zijn verbond met Zijn volk verbreken.  
- God wil in Openbaring laten blijken dat Hij de loop der dingen bepaalt en niet de mensheid. Hij 

doet dit door fundamentele voorwaarden voor bestaan aan te tasten: Gras en bomen vernietigd, 
zee vergiftigd, waterbronnen vernietigd en dag en nacht aangetast. 

 
3. Inleiding op de Weeën (8:13) 

- Lezen: 8:13 
- Vers 13 vormt een intermezzo tussen de eerste 4 bazuinen en de 5e en 6e bazuin (evenals er 

(bezinnings) perioden tussen de verschillende Egyptische plagen waren). 
- Letterlijk staat hier: "En ik zag en ik hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel…". Het 

midden van de hemel is de plek waar de zon loodrecht boven de aarde staat. Zie ook 14:6 + 19:17 
(Lezen). Voor iedereen zichtbaar en hoorbaar vanwege de luide stem. 
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- De arend symboliseert hier onheil voor de ongelovigen > Lezen: Hos. 8:1-4 (HSV 1424). Zie echter 
ook Deut. 32:9-12 (HSV 305) (Lezen) voor wat betreft het gelovige Israël. 

- Het begrip 'Wee' staat in de Bijbel voor een dreiging met of aankondiging van oordeel of ellende. 
Het staat tegenover 'Hosanna' (zegen/genade toe gebeden). Dit laatste begrip zien wij in het NT 
alleen bij de Here Jezus gebruikt bij Zijn intocht in Jeruzalem. 

- Het drievoudige Wee is voor "hun die op de aarde wonen" > dit betreft de God vijandige mensheid 
> Vgl. 6:10 (Lezen). Hen treft het drievoudige Wee als vergelding voor wat zij de gelovigen hebben 
aangedaan. 

- Er worden 3 Weeën aangekondigd: 
o 1e Wee > Bazuin 5 > Sprinkhanen > Lezen: 9:12; 
o 2e Wee > Bazuin 6 > Paarden met ruiters, Zeven donderslagen, De twee getuigen > Lezen: 11:14; 
o 3e Wee > Bazuin 7 > De komst van de duivel naar de aarde> Lezen: 12:12. 

- Hoe lijden de gelovigen in die tijd hieronder? > Lezen: 13:7 + 2 Thes. 3:1-3 (HSV 1846) + 15:2-4.  
 

4. De 5e Bazuin (9:1-12) 
- Lezen: 9:1-12 
- Vers 1 

 De ster is reeds uit de hemel gevallen. Dit is niet satan, want zijn persoon wordt in Openbaring 
expliciet aangeduid > Lezen: 12:9. Waarschijnlijk is deze ster de koning uit vers 11 (Lezen). Het 
is onbekend van wie hij de sleutel krijgt. Wellicht van een engel? > Vgl. 20:1 (Lezen). 

 "de put van de afgrond" > De 'put' geeft toegang tot de 'afgrond' (ook wel gezien als oneindige 
diepte). De 'afgrond' (Grieks: abussos) is de plaats waar de demonen verblijven > Lezen: Luk. 
8:30-31 (HSV 1630) en 17:8, 20:2-3. Zie ook Gen. 1:2 (Lezen). In LXX is "watervloed" 'abussos'. 
Zie ook Gen 7:11 (Lezen). In LXX is "watervloed" 'abussos'. Uit de abyss komt ellende. 

- Vers 2 

 In Gen. 2 ligt duisternis over de afgrond, hier komt duisternis uit de put van de afgrond. 
Verduisteren van de hemellichamen ziet altijd op oordeel en ellende. Zie ook Jer. 4:23-28 
(Lezen) (HSV 1187). 

- Vers 3 

 Sprinkhanen vormen in Exodus de 8e plaag (worden uiteindelijk door God in zee geblazen). De 
hier genoemde demonische sprinkhanen hebben echter de eigenschap van de schorpioenen, 
namelijk om te lukken steken. Vgl. met Joël 1:4-7+15 + 2:1-2a+4-6 (Lezen) (HSV 1435). 

- Vers 4 

 Normale sprinkhanen brengen wel schade toe aan gewassen. Hier niet. Ook de verzegelden 
(Lezen: 7:3) worden gespaard, net als bij sommige plagen in Egypte (4e plaag, steekvliegen; 5e 
plaag, veepest; 7e plaag, hagel; 9e plaag, duisternis; 10e plaag, dood eerstgeborene). Zie ook het 
visioen in Ezech. 9:4-6+9 (Lezen) (HSV 1318).  

- Vers 5-6 

 De pijniging dient om tot inkeer te brengen. De dood zou dit niet bewerkstelligen.  

 Normaal trekt een groep sprinkhanen in slechts enkele dagen over. Hier duurt het maar liefst 5 
maanden. Dat is de totale levensduur van een sprinkhaan (mei t/m september) en gelijk aan de 
duur van de zondvloed (150 dagen, Gen. 7:24). 

- Vers 7-10 

 Vers 7: Wellicht even groot als paarden. 

 Vers 7: Zij dragen overwinningskransen 

 Vers 8: Loshangend haar duidt op onreinheid (Lev. 13:45) of rouw. Tanden van leeuwen duidt 
op hun kracht en roofdierinstelling. 

 Vers 9: Zij zijn beschermd. Hun geluid is angstaanjagend.  

 Vers 10 : Vers 5 wordt herhaald om het doel van hun verschijning te benadrukken. 
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- Vers 11 

 Normaal gesproken hebben sprinkhanen geen koning (Spr. 30:27). Deze uitzonderlijke 
sprinkhanen hebben dit wel.  

 In de Joodse literatuur is satan de engel van de afgrond. Hier verwijst het waarschijnlijk naar de 
gevallen ster uit 9:1.  

 'Abaddon' en 'Apollyon' betekenen beiden hetzelfde: 'vernietiging'. Het noemen van zowel de 
Hebreeuwse als Griekse naam heeft waarschijnlijk te maken met het Hebreeuws/Griekse 
karakter van Openbaring. Het kan ook duiden op het feit dat deze engel geen onderscheid zal 
maken tussen (ongelovige) Jood en Griek. 

 'Apollyon' is vermoedelijk afkomstig van de Grieks/Romeinse god Apollo. Keizers (zoals Nero) 
identificeerden zich graag met hem. Apollo was de god van het licht en bracht vreugde en 
verlossing. Er wordt hier indirect aangegeven dat dit een leugen is. Apollo brengt hier 
donkerheid en verdrukking. 

 De abussos is de plaats waar de demonen vast gehouden worden. Dit dient onderscheiden te 
worden van het dodenrijk (hades) en de poel van vuur (gehenna). 

- Vers 12 

 Het 1e Wee werd gevormd door de 5e Bazuin. Het 2e en 3e Wee volgen in de vorm van de 6e en 
7e Bazuin. Daarbij vormen de bovennatuurlijke verschijningen in de 5e en 6e Bazuin de opmaat 
voor de komst van satan naar de aarde. 

 

5. Inleiding op de 6e Bazuin (9:13-11:14) 
- De 6e Bazuin (het 2e Wee) bestaat uit 3 beelden/visioenen: 

1. Engelen van de dood losgelaten bij de Eufraat; 
2. Het geopende boekje; 
3. De twee getuigen. 

- De teneur van de 6e Bazuin is dat God wil dat de volken voor Christus' komst tot inkeer komen en 
daarom plagen zendt: Lezen: 9:20-21, 10:11, 11:3-4, 11:13. De twee getuigen vormen herauten die 
het komend Koninkrijk van God aankondigen > Lezen: 11:15. 

 

6. Engelen van de dood losgelaten bij de Eufraat (9:13-21) 
- Lezen: 9:13-21 
- Vers 13 

 Hetzelfde altaar als uit 8:3 (Lezen) > Het gaat hier nog steeds om een reactie van God op de 
gebeden van de heiligen om vergelding (6:9-10). 

 De hoornen van het altaar kunnen staan voor de 4 windrichtingen van waaruit de gebeden 
gehoord worden en waarnaar Gods oordeel uit zal gaan > Vgl. 7:1 (Lezen). 

 Uit de 4 hoornen klinkt 1 stem die oproept tot oordeel over de goddelozen. 
- Vers 14 

 De 6e engel moet niet alleen de bazuin blazen maar moet ook een opdracht uitvoeren.  

 De 4 gebonden engelen, lijken kwade engelen te zijn > Vgl. 9:15 met 20:7 (ook 'luo') (Lezen). 
Het aantal 4 duidt op hun wereldwijde werking. Zij kunnen zgn. 'engelvorsten' zijn (van de 
troepen uit vers 16) > Vgl. met Dan. 10:13+20-21 (Lezen, HSV 1409). Zie ook 16:12-14 (Lezen). 
Wellicht vinden wij hen ook terug in 2 Pet. 2:4 (Lezen, HSV 1894) en Judas 6 (Lezen, HSV 1905). 

 De Eufraat vormt de westelijke grens van Assyrië en de Oostgrens van Groot-Israël (Lezen: Gen. 
15:18, HSV 18, David en Salomo heersten tot aan de Eufraat). De Eufraat staat synoniem voor 
de zonde: Satan verleidde de mens in de Hof van Eden (bij de Eufraat), Nimrod begon daar zijn 
carrière, Babel ligt er, er ontstonden wereldrijken en er huizen er boze geesten (16:12-14).  

- Vers 15 

 God laat de engelen bewust los op een exact gekozen moment.  

 Er volgt de meest verschrikkelijke straf tot dan toe: 1/3 deel van de mensen wordt gedood. 

 Het vonnis wordt voltrokken door een enorme hoeveelheid bereden troepen > Lezen: 9:16. 

 Toch brengt dit de mensheid niet tot inkeer > Lezen: 9:20-21. 


