
Bijbelkring  22-03-2017

Openbaring - Brief aan de
kerk

7e bijeenkomst 
Openbaring 9: 13 – 10: 11

Allen hartelijk welkom



Enkele huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor  
zover nog niet gedaan  
(naam, adres,   
telefoonnummer,      
mailadres)

 Graag 3 corveeërs.
 Heeft iedereen de presentatie   

ontvangen?



Zingen Psalm 119 vers 52

Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest!
Geen honig kon 't gehemelt' beter smaken;
Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest
Verstand van God en Goddelijke zaken;
Dies heb ik al de leugenpaân gevreesd,
En zal bedrog en slinkse wegen wraken.



Bijbelgedeelte voor vanavond

Openbaring 9: 13 t/m Openbaring 10



Terugblik
 Een half uur stilte in de 

hemel (Jericho; profeten).
 7 engelen -> 7 bazuinen 

(ramshoorns).
 Hemelse eredienst –

reukwerk: de gebeden der 
heiligen tellen mee!

 1e bazuin: hagel + vuur  van 
de hemel.

 2e bazuin: er valt een 
vuurberg in de zee.

 3e bazuin:  gloeiende ster –> 
alsem.

 4e bazuin: 1/3 van de 
hemellichamen verduisterd.

 Engel hoog aan de hemel: 
aasgier -> 3x wee.

 5e bazuin: de onderwereld 
(demonen)  krijgt 
bepaalde macht over de 
bovenwereld.

 Daarna even onderbreking; 
er volgt nog 2x een wee.



Zesde engel – zesde bazuin (1)
 Opnieuw is sprake van het gouden 

altaar (‘hoornen’) dat de plaats van 
de hemelse aanbidding aanduidt en 
herinnert aan Openb. 8:3. 

 Hier vindt de hemelse eredienst 
plaats en van onder dit altaar klinken 
de gebeden der heiligen ‘Hoelang 
nog …?’

 De 6e ramp wordt nadrukkelijk in 
verbinding gebracht met de roep van 
de zielen onder het altaar en gezien 
als verhoring van de gebeden van de 
heiligen.

 Deze gebeden worden tot een bevel: 
laat de 4 engelen los die gebonden 
zijn / vastzitten bij de Eufrath. 

 De 6e engel wordt nadrukkelijk zelf 
betrokken bij het uitvoeren van het 
oordeel: laat de 4 engelen los!

 Deze 4 engelen zijn 
wraakengelen die door God zijn 
gebonden: God houdt Zijn volle 
wraak nog in.

 Eufrath is codenaam voor de 
onheilshaard die dit gebeid was 
(en nog steeds is).



Zesde engel – zesde bazuin (2)
 Op de door God bestemde (nauwkeurige) 

tijd (uur! – kleinste tijdmaat) worden de 4 
wraakengelen losgelaten.

 Bij het blazen van de 5e hoorn werden de 
mensen gepijnigd.

 Nu worden ze gedood: 1/3 deel. Het gros 
blijft leven (1 op de 3 mensen gedood).

 Nu geen sprinkhanen / schorpioenen, 
maar paarden:  onafzienbaar veel!

 Johannes hóórt hun getal; berust niet op 
eigen waarneming.

 In Hebreeuws: 1000 = legerdivisie; 10.000 
compleet leger.

 Een onvoorstelbare hoeveelheid complete 
legerdivisies (2x 10.000 x 10.000).

 Hier wordt wel een getal genoemd; Gods 
kinderen zijn echter niet te tellen (grote 
schare die niemand tellen  kan).



Zesde engel – zesde bazuin (3)
 De aanblik is vooral geconcentreerd op de paarden 

(de ruiters worden slechts 1x genoemd) en deze is 
ontzettend.

 De borstpantsers van de ruiters hebben de kleur 
aangenomen van wat er uit elke paardenbek komt: 
vuur (rood), rook (hemelsblauw) en zwavel (geel).

 Vuur, rook en zwavel zijn de uit het OT bekende 
middelen waarmee God Zijn oordelen voltrekt 
(Sodom en Gomorra) en nemen licht, lucht en 
leven weg.

 Vuur, rook en zwavel bepalen ook de sfeer van de 
hel.

 Deze cavalerie is van helse grimmigheid.
 Deze helse grimmigheid wordt onderstreept door 

vermenging van diersoorten: paard, leeuw en 
slang.

 Daarbij is de scheppingsmatige geaardheid geweld 
aangedaan: de paardenstaarten zijn als slangen 
(vers 19). 

 Deze paarden kunnen dus van 2 kanten aanvallen; 
het zijn echte Hell’s Angels!

 Deze paarden brengen de hel op aarde: 
het zijn levende vlammenwerpers van 
voor en van achter.

 Als de mensen na de 5 bazuinstoten 
zich niet bekeren, worden de oordelen 
steeds grimmiger.

 Vaak wordt verondersteld dat  de 
ondergang van de wereld wordt 
veroorzaakt door menselijke 
massavernietigingswapens. Maar God  
heeft Zijn eigen wapens.



Bekering? (1)
 Als dit alles (6 vreselijke 

oordelen) geen bekering 
bewerkt, wat dan wel!?

 Toch bekeren de mensen zich 
niet!

 Men laat de indringende 
prediking van de oordelen 
langs zich heen en zo de tijd 
van bekering aan zich voorbij 
gaan! 

 Het is verbijsterend om te 
moeten vaststellen dat de 
ergste rampen / oordelen 
alleen maar prikkelen tot erger 
verzet tegen God.



Bekering? (2)
 Het voortgaan met zondigen 

wordt op 2 manieren getekend:
 Terwijl de levende God zich 

presenteert in Zijn oordelen, 
blijft men de afgoden aanbidden: 
 zelf gemaakte goden – goud en 

hout: werk van mensen, waarover 
vooral het OT de draak steekt (dat 
kan ook het materiële zijn);

 demonen.
 Kortom: men zoekt middenin de 

oordelen zijn toevlucht bij machten 
die blind, doof en roerloos zijn!

 Men blijft zich vergrijpen aan 
leven en bezit van anderen (vers 
21). 

 Kortom: men blijft zich 
vergrijpen aan de hoofdgeboden 
zowel van de 1e als de 2e wettafel.

 Deze hardnekkige 
onbekeerlijkheid herinnert aan de 
verharding van de farao bij de 10 
plagen.

 Terwijl in het blazen van de 
ramshoornen Gods megafoon 
wereldwijd te horen was, kiest de 
gespaarde mensheid voor het 
verzet tegen God!



Pauze en uitbreiding
 Na de verbreking van het 6e

zegel en de daaraan gepaard 
gaande rampen, werd een 2-
ledige uitbreiding ingelast 
vóór het 7e zegel werd 
verbroken:
 Het visioen van 144.000.
 Het visioen van de schare die 

niemand tellen kan.  
 Dat geldt ook na het blazen 

van de 6e ramshoorn.
 Vóór de 7e bazuin wordt 

geblazen, treedt een 2-ledige 
uitbreiding in.

 1e Roeping van Johannes tot 
profeet (H. 10)

 2e Overzicht van de 
profetische activiteit van de 
gemeente in de tijd dat de 
oordelen nog geen wrekend,  
maar alarmerend karakter 
hebben (H. 11:1 – 14).



Johannes geroepen tot profeet (1)
 Johannes ziet een indrukwekkende 

engelverschijning (zie ook H. 5:2): 
de meest imponerende van 
Openbaring, want:

1. Hij is gehuld in een wolk 
(wolkkolom: teken van de 
aanwezigheid van God; wolk 
hoort ook bij Christus).

2. Boven zijn hoofd is een 
regenboog of stralenkrans – deze 
bevindt zich ook boven Gods 
troon.

3. Zijn gezicht straalt als de zon -> 
trek van verschijning van God en 
Christus.

4. Zijn voeten lijken op vuurzuilen: 
zie verschijning van Christus in 
H. 1:15



Indrukwekkendste 
engelverschijning
 Hoe sterk hij is, wordt benadrukt 

door Zijn enorme gestalte: zijn 
rechtervoet staat op de zee en zijn 
linkervoet op de aarde.

 De suggestie is dat de hele 
schepping te maken heeft met wat 
deze engel doet en zegt: de wereld 
ligt aan zijn voeten.

 Dat het hier om dezelfde boekrol 
gaat als in H. 5 en niet om een 
andere blijkt uit de nauwe 
aansluiting bij het roepingvisioen 
van Ezechiël. 

 Ezechiël eet de boekrol op die God 
hem aanvankelijk heeft getoond.

 Johannes eet eveneens de boekrol 
op die God hem in het begin heeft 
getoond.

 De sterke engel én de boekrol van 
H. 5 komen terug in H. 10, ook al 
spreekt Johannes hier van ‘boekje’.



Stem als van een brullende leeuw
 De stem van deze engel klinkt 

als het brullen van een leeuw.
 Daarop reageren de 7 

donderslagen, die Johannes 
kennelijk al bekend waren (‘de 
…’), kortom:  Gods stem in al 
Zijn ontzagwekkendheid.

 Johannes wil opschrijven wat 
hij hoort, maar krijgt de 
opdracht om het te verzegelen; 
het moet geheim blijven.

 Niet alles wat geschieden moet, 
wordt ons dus door Johannes 
bekend gemaakt: wat verzegeld 
is, komen wij niet te weten.



Geen tijd meer
 Deze engelgestalte vertoont gelijkenis 

met de figuur uit Dan. 10: 4-6.
 Als Daniël hem vraagt hoelang het 

einde nog toeft, is het antwoord: een 
tijd, tijden en een halve tijd.

 De gelijkenis tussen beide visioenen is 
frappant; het verschil ook: deze engel 
verklaart plechtig, zweert zelfs dat er 
geen uitstel meer zal zijn.

 Het eind is aangebroken van de 
tijdvakken die Daniël te horen kreeg.

 De opdracht om de woorden van dit 
boek (Openbaring) niet te verzegelen 
(Openb. 22:10) omdat de tijd nabij is, 
bevestigt dat. 

 Tot nu toe was er telkens vertraging: 
er schoof één en ander tussen het 6e

zegel en het 7e zegel. 

 Toen het 7e zegel werd 
verbroken, schoven er de 7 
bazuinen tussen.

 De 3e serie van 7 (schalen) 
brengt de eindafrekening



De 7e engel met de 7e bazuin
 Als de 7e engel de bazuin zal 

blazen, zal alles wat God 
vertrouwelijk aan Zijn 
knechten heeft laten weten (= 
verborgenheid / geheimenis) in 
werking treden.

 Het grote aftellen gaat 
beginnen.

 Bij dienstknechten /profeten 
moet vooral gedacht worden 
aan wat God aan de OT-sche 
profeten heeft bekend gemaakt 
vooral in:
 2 Kon. 9:7 – God zal het bloed van 

Zijn knechten aan Izebel wreken. 

 Ezech. 38:17 – God heeft d.m.v. de 
profeten laten weten dat God tegen 
zijn volk zal optrekken.

 Amos 3:7 – de Heere doet niets voor 
het eerst aan Zijn profeten te 
openbaren

 Al deze elementen komen in 
Openbaring terug.



Johannes als profeet
 Nu Johannes ook deelgenoot 

gemaakt is van het 
geheimenis dat God 
gaandeweg en spoedig 
onthullen gaat, is hij 
ingevoegd in de rij van de 
diensknechten van God: 
profeten.

 We spreken niet ten onrechte 
van Openbaring als het enige 
NT-sche profetische boek.



Opdracht 1: neem!
 Een hemelstem geeft 

Johannes opdracht om het 
boekje te nemen uit de 
hand van de engel die 
wijdbeens op de zee en de 
aarde staat.

 De boekrol is dus uit Gods 
hand in de hand van 
Christus en nu in die van 
Johannes overgegaan om de 
inhoud ervan bekend te 
maken.



Opdracht 2: eet!
 Vervolgens draagt de 

hemelsstem hem op het boekje 
te eten.

 Waarbij wordt gevoegd dat het 
zoet in zijn mond zal zijn (Ps. 
19:11 en 119: 103) en hem bitter in 
de maag zal zijn.

 Het opeten geeft aan dat de 
profeet zich identificeert met de 
boodschap, er geheel achter 
wegschuilt.

 De voorzegging en Johannes’ 
eigen ervaring is dat de inhoud 
ervan zowel zoet als bitter, 
vreugde als verdriet met zich 
meebrengt.



Profetische opdracht
 De profetische roeping van 

Johannes wordt  bevestigd door 
de mededeling dat hij moet 
profeteren tot vele volken, 
naties, talen en koningen.

 Of dat letterlijk gebeurd is, valt 
te betwijfelen als we letten op 
de hoge leeftijd van Johannes 
als hij deze visioenen ontvangt.

 In ieder geval is zijn profetie via 
het boek van de Openbaring de 
hele wereld rond gegaan overal 
waar de Bijbel wordt gelezen.

 Opnieuw valt de overeenkomst 
op met Dan. 7: 7 – 24.



Gespreksvragen bij Openbaring 9: 13  – Openbaring 10: 11
1. ‘… Ja, zelfs is mij het haar te berg' gerezen / Als ik op Uw gerichten heb gestaard / Uw oordeel, HEER, kan niet dan vrees'lijk wezen’, 

zingen we met Psalm 119 vers 60. Ervaart u daar ook iets van? Hoe beleeft u de schildering van al die opeenvolgende oordelen en 
wat doet dat met u met betrekking tot uzelf, uw gezin, uw (klein)kinderen en verdere familie?

2. De wraakengelen worden door God vastgehouden tot de bestemde tijd (Openb. 9.15). Wat zegt ons dat met betrekking tot Gods 
regering? Wat betekent voor u het geloofsvertrouwen dat God alles regeert? Hebt u aan het geloof iets in deze tijd?

3. Nog even terugkomend op het bestuur van God over alle dingen: veel mensen kunnen dat niet rijmen met alle leed en wreedheid in 
deze wereld. Begrijpt u deze mensen? Komt u wel eens met hen in gesprek? Zo ja, wat is uw antwoord op hun vragen die zij hebben 
bij het Godsbestuur?

4. Als we ervan overtuigd zijn dat God alle dingen regeert, hoe zit het dan met de macht van satan? Hoe verhouden het Godsbestuur 
en het woeden van satan zich tot elkaar? (betrek bij uw bezinning op de vragen 2 t/m 4 ook Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 12 
en 13). 

5. Er is wel verondersteld dat de mensheid als gevolg van de uitvinding van allerlei helse wapenen zelf het wereldeinde over zich heen 
haalt. Waarheen gaan uw gedachten in dit verband? Klopt dit met wat u tot nu toe hebt gehoord vanuit de Openbaring? Laat God 
het aan de mens over om het einde van de wereld / geschiedenis te voltrekken? 

6. e proeft in Openbaring 9: 20 en 21 de diepe teleurstelling van Johannes dat op de voltrekking van de oordelen geen bekering volgt. 
Volgens Amos 4: 6-11 is bekering juist het doel van Gods oordelen. Jezus noemt (in Matth. 11:17) beide kanten van de heilsboodschap: 
fluitspel en klaaglied. Maar reactie bleef uit: er werd niet gedanst bij het fluitspel en niet geweend bij de klaagliederen. Raakt het u 
ook als u merkt dat het Woord zo weinig doet in het leven van mensen om u heen? Wat doet dat met u?

7. Johannes moet het boekje / boekrol opeten. Jezus gebruikt het beeld van het eten van Zijn vlees (in Joh. 6: 53) ook om daarmee 
duidelijk te maken dat het gaat om het toe-eigenen van Hem door het geloof. Dat geldt ook van het Woord. Eigent u zich dat toe? 
Hoe doet u dat? Geldt die toe-eigening uitsluitend wat u aanstaat of geldt dit heel het Woord van God?   



Losse eindjes afhechten



Volgende keer
D.v. 26 april om 

20.00 uur
Graag voor 

volgende keer 
alvast 
Openbaring 11 
doornemen!



Zingen: Psalm 119 vers 69  
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER;
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten;
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer.
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten;
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten.



Einde van deze presentatie
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