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In hoofdstuk 8 ziet Johannes een engel die veel reukwerk toevoegt aan de gebeden van gelovigen voordat deze gebeden 
voor God op de troon opstijgen en hoe deze gebeden beantwoord worden met vuur die op de goddeloze aarde geworpen
wordt.  

Ook blazen vier van zeven engelen op bazuinen die Gods voorlopige straffen en waarschuwingen aankondigen. 

A. Openbaring 8:1. De opening van het zevende zegel.

8:1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.1 

De gelijkenissen over het Koninkrijk van God tonen een vertraging ná de eerste komst van Christus.   

De gelovigen in de oudtestamentische periode zagen reikhalzend uit naar de komst van de Messias. Zij waren overtuigd
dat met de komst van de Messias tegelijk de nieuwe dag zou aanbreken, die aan de nood en verdrukking van Israël een
einde zou maken.  De profeet Jesaja verkondigde: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder … Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.”
Hij zou het Koninkrijk grondvesten en ondersteunen door recht en gerechtigheid tot in eeuwigheid.2 

De gelovigen in de oudtestamentische periode waren zich echter niet bewust van de vertraging die na de komst van
Jezus zou intreden. Jezus bereidde de gelovigen in de nieuwtestamentische periode voor op deze vertraging . Hij begon
zijn verkondiging door te zeggen: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof
het evangelie.”3 Eerst worden de discipelen van Jezus de wereld ingezonden om het Evangelie van het Koninkrijk te
verkondigen  en  mensen  uit  alle  volken  tot  discipelen  van  Jezus  te  maken.  Al  gauw  vertelde  Jezus  meerdere
gelijkenissen over het Koninkrijk van God waarin deze vertraging duidelijker wordt. Het is niet aan de discipelen om de
tijden of gelegenheden met betrekking tot het Koninkrijk te kennen.4

In de gelijkenis van de landbouwers5 leert Jezus dat de landbouwers de belangrijkste steen, Jezus Christus, zouden
verwerpen. Het Koninkrijk van God zou van hen weggenomen worden en aan een volk gegeven worden dat de vruchten
ervan voortbrengt. Dit volk bestaat alleen uit de uitverkoren gelovigen in Israël en heidense volken. Wie echter over
Jezus Christus struikelt zal verpletterd worden en op wie Hij valt zal vermorzelt worden. Er moet dus nog heel veel
gebeuren vóórdat alle uitverkoren gelovigen het Koninkrijk zijn binnengekomen.  

In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft6 leert Jezus dat veel mensen die genodigd worden voor het bruiloftsfeest de
uitnodiging zullen weigeren. Onder de mensen die wel komen, zullen er zijn die weigeren het bruiloftskleed aan te
trekken. Daarna wordt de uitnodiging gericht aan alle soorten van mensen. De bruiloftszaal moet gevuld worden! De
toekomst van de HEERE is er wel, maar kan zich nog niet onthullen, omdat er eerst een ontelbare menigte verzameld
moet worden die aan deze toekomst deel zal hebben! 

1 aoristus  tijdaoristus
tijd
half uur
2 Jesaja 9:5-6. 
3 Markus 1:14-15
4 Handelingen 1:7
5 Mattheüs 21:33-44
6 Mattheüs 22:1-14. 
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De gelijkenissen van Jezus over het onkruid en de tarwe  7  , het mosterdzaad en het zuurdeeg  8  , de schat in de akker en de  
parel  van  grote  waarde  9   en  het  visnet  10 leren  dat  het  Koninkrijk  groeit,  maar  ook  dat  het  nog  niet  tot  zijn  volle
ontplooiing kan komen.  Eerst  moet  het  evangelie  van het  Koninkrijk  in  heel  de wereld  gepredikt  worden  tot  een
getuigenis voor alle volken. Dan pas zal het einde komen.11 

Eerst moet het volle aantal uitverkorenen uit de heidenen en uit de Joden tot geloof komen 12, want God heeft bepaald
dat de oudtestamentische gelovigen niet zonder de nieuwtestamentische gelovigen tot de volmaaktheid zouden komen!13 

Eerst moet de wetteloosheid in de wereld enorm toenemen; eerst moeten vele mensen van de Kerk afvallen en eerst
moet de laatste antichrist de grote verdrukking brengen voordat Christus zal verschijnen en hem teniet zal doen.14     

Bij zijn eerste komst vervulde Jezus Christus alles wat nodig was voor de verlossing van de mensen en de bevrijding
van de schepping. Hij deed verzoening voor zonden en bevrijdde de gelovigen van de schuld en schande daarvan. Hij
bond de satan en bevrijdde de gelovigen van de verslavende macht van zonde en demonen. Hij overwon de dood en
verloste de gelovigen van de vrees voor nederlaag, dood en ontbinding van het lichaam 15.  Door het geloof kunnen
mensen zich deze dingen toe-eigenen. Hij zei aan het kruis: “Het (werk van verlossing en bevrijding) is volbracht!”16

Redenen voor de vertraging17 (oponthoud, uitstel) in de heilsgeschiedenis.

Er is sprake van een vertraging in de heilsgeschiedenis. 
Het breken van de eerste vier zegels toont dat de triomftocht van Jezus en de evangelieverkondiging gevolgd wordt
door  godsdienstige  vervolging,  economische  verdrukking  en  historische  rampen.  In  plaats  van  de  verwachtte
koninklijke intocht in Jeruzalem en kroning van Koning Jezus18,  wordt Hij gekruisigd! In plaats van onmiddellijke
overwinning19, komen er rampen. In plaats van vrede, komt er oorlog. In plaats van de verlossing van de Kerk, wordt
zij vervolgd. In plaats van gerechtigheid komt er corruptie en verdrukking. In plaats van de vernieuwing van alle
dingen, komt er verwoesting door oorlogen, armoede, epidemieën en wilde dieren. Er komt milieu vervuiling, morele
vervuiling en geestelijke vervuiling. Bij het breken van het vijfde zegel worden de zielen in de hemel gemaand nog
langer te wachten op het herstel van de gerechtigheid. Het breken van het zesde zegel beschrijft uiteindelijk de laatste
oordeelsdag. 

Het breken van het zevende zegel veroorzaakt een tijd van stilte in de hemel. Het is alsof de hemel zijn adem inhoudt.
Het lijkt of de wederkomst van Christus uitgesteld wordt20.  Er zijn nog andere factoren en machten die de vaart van
Gods  geschiedenis  van  verlossing  en  oordeel  verminderen  en  de  wederkomst  van  Christus  en  het  einde  van  de
tegenwoordige  wereldgeschiedenis  vertragen.  Het  raadsel  van  deze  vertraging  van  de  wederkomst  in  het  Nieuwe
Testament kan van verschillende kanten bekeken worden. Het zevende zegel vertegenwoordigt het ondoorgrondelijke
verschijnsel van vertraging van de loop van de heilsgeschiedenis naar het einde van de wereldgeschiedenis. Het lijkt of
de geschiedenis tegen het einde zich langzamer ontvouwt dan verwacht. 

Er zijn verschillende vertragende factoren: 

Misschien is er vertraging omdat de Kerk te weinig een zendingskerk is (Openbaring 2 en 3). De Kerk is nog niet gereed
voor de laatste gebeurtenissen. Zij verlangt te weinig naar de eindtijd. Of zij verkondigt het evangelie niet zoals dat
moet. Zij is te veel begaan met de gebeurtenissen van de wereld en is te veel gericht op de historische, economische,
politieke en culturele zaken. Eerst moet het evangelie verkondigd zijn aan alle volken in de wereld21. 

Misschien is er vertraging omdat de Kerk te weinig een biddende Kerk is (Openbaring 8:3-5). De Kerk moet eensgezind
bidden dat Gods Koninkrijk komt en Gods wil uitgevoerd wordt22. Jezus beloofde, “Bid, en u zal gegeven worden;

7 Mattheüs 13:24-30
8 Mattheüs 13:31-33
9 Mattheüs 13:44-46
10 Mattheüs 13:47-50
11 Mattheüs 24:14. 
12 Romeinen 11:25-26
13 Hebreeën 11:39-40.
14 2 Thessalonicenzen 2:1-8
15 1 Korinthe 15:42-44
16 Johannes 19:30
17 J.H. Bavinck.  En voort wentelen de eeuwen. 1952, hoofdstuk 5. 
18 door het volk van Israël
19 van het Joodse volk over de Romeinse onderdrukkers
20 De spotters zeggen: “Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin 
    van de schepping.”
21 Mattheüs 24:14
22 Mattheüs 6:10; 18:19
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zoekt en u zult vinden, klop, en er zal voor u opengedaan worden”23. Maar Jakobus zegt: “U krijgt niet, omdat u niet
bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt”24.

Misschien is er vertraging omdat de Kerk te makkelijk wegvlucht van strijd en vervolging. De gelovigen zijn niet altijd
bereid te lijden omwille van Christus en de getuigenis van Christus (6:10-11). 
Zij houden zich afzijdig van de geestelijke strijd tegen de Satan en zijn demonen. In plaats van confrontatie, vermijden
zij  de goddeloze wereld met zijn valse godsdiensten. Zij  sluiten de ogen voor het  onrecht  en de onheiligheid van
regeringen. De tegenstand van de satan en zijn medewerkers moet eerst zijn hoogtepunt bereiken in het koninkrijk van
de wereld voordat Christus door zijn komst het te niet doet25. 

En misschien is er vertraging omdat de wereld nog verder rijp moet worden voor het laatste oordeel26. De dingen in de
wereld: de goddeloosheid, ongerechtigheid, verderf en leugens hebben zich nog niet volledig ontvouwd. De wereld lijkt
mooier en aantrekkelijker dan zij in werkelijkheid is. Beelden van groene tropische wouden camoufleren de duizenden
vierkante  kilometers  gekapte  bossen.  De  prachtige  vakantie  oorden  van  reisorganisaties  camoufleren  de
milieuvervuiling van industrieën. De goedkope voedsel producten in supermarkten camoufleren het manipuleren van
voedsel  en de hongerigen in de arme landen.  De weelderige godsdienstige gebouwen camoufleren de bordelen en
casino’s. De aantrekkelijke kleding van mensen camoufleren hun zondige hart, ontaarde denken en verborgen kwaad.
De wereld camoufleert haar werkelijke identiteit en toestand en verschuilt zich achter vooruitgang, welvaart, democratie
en  wereldvrede.  Eerst  moet  de  werkelijke  aard  van  de  wereld  ten  volle  openbaar  worden  als  goddeloos,
onrechtvaardig, corrupt en leugenachtig. 

Jezus zei,  “Wie onrecht  doet,  laat  hij  nog  meer onrecht  doen. En wie vuil  is,  laat  hij  nog vuiler  worden.  En wie
rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden” (22:11).
De werkelijke aard van de wereld is nog verborgen en moet eerst geopenbaard worden in haar ware verdorvenheid. 

Gods heerschappij door middel van de zegels van verdrukking en de bazuinen van waarschuwende oordelen maakt deze
toestand steeds meer een werkelijkheid. Alle dingen moeten worden wat ze in Gods ogen in werkelijkheid zijn.  De
gebeurtenissen voor de eindtijd kunnen alleen plaatsvinden wanneer de afschuwelijke werkelijkheid op de aarde blijkt
te zijn zo als God het al ziet. 

Alleen door de mokerslagen van de zegels van verdrukking en bazuinen van oordeel op deze gecamoufleerde wereld zal
de slechtheid van de ongelovige mens aan het licht komen. Hij zal dan onthuld worden als een rebel en een slaaf, die
zich niet bekeert en geen berouw toont. God gebruikt voorspoed en tegenspoed, oorlog en vrede, de toename en verval
van wetenschap en cultuur, om de ware aard van mens en zijn cultuur aan het licht te brengen; hoe door en door slecht
die is! “De HEERE ziet dat de slechtheid van de mens op de aarde groot is, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart
elke dag alleen maar slecht zijn” Daarom zal zijn Geest niet voor eeuwig met de mens twisten27. 

Daarom kan het Koninkrijk van de Mensenzoon in zijn laatste, volmaakte fase alleen komen wanneer het koninkrijk van
het beest tot op de laatste antichrist deze wereld in zijn greep heeft gehad! Zo zien we dat de geschiedenis van deze
wereld niet bestaat uit gebeurtenissen zoals we die in geschiedenisboeken en kranten lezen, uit de radio horen, of op
televisie en in documentaires te zien krijgen. Alleen door de ondergang en dood van de eerste Adam en zijn wereldse
cultuur komt het eeuwige leven en het cultuur van het Koninkrijk van God in de tweede Adam tot stand! Alleen door de
ineenstorting van de tegenwoordige wereld komt de nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand. 

De stilte voor de storm. 

In Jesaja 42:14-16 zegt de HEERE: “Ik heb van oude tijden af gezwegen, Ik heb mij stilgehouden, mij bedwongen.”
Maar Hij zal “als een barende vrouw het uitschreeuwen.” Hij zal de natuur in de schepping verwoesten28, maar ook
zwakken als blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben29. Voor hen zal de duisternis veranderen in licht!”
De stilte in de hemel wordt gevolgd door oordeel en verlossing, omdat God recht gaat brengen op de aarde!   

Wanneer de HEERE uitgaat om te oordelen zeggen de profeten in het Oude Testament: “Wees stil voor het aangezicht
van de Heere HEERE, want nabij is de dag van de HEERE (de dag van het voorlopige tegenwoordige oordeel of het
laatste  oordeel).  “Wees  stil  voor  het  aangezicht  van  de  HEERE,  alle  vlees,  want  Hij  is  ontwaakt  uit  zijn  heilige
woning”.30 De tegenwoordige oordelen van God zijn eigenlijk Gods verhoringen van de gebeden van de heiligen op de

23 Mattheüs 7:7
24 Jakobus 4:2-3
25 2 Thessalonicenzen 2:6-8
26 Genesis 15:16
27 Genesis 6:3-5
28 Denk aan de vervuiling van lucht en water, de klimaatverandering, het kappen van de regenwouden, het groeien van de woestijnen, de enorme 
    afname van de soorten van dieren en insecten, het ontstaan van pandemieën, ... enz. 
29 Denk aan het begin van de beëindiging van het slavernij, de gelijkwaardigheid van de vrouw, van ‘black lives matter’, de “freedom movement’ van
    slavernij van kinderen en de uitbuiting van andere zwakken, de rechten van de mens, de ontmaskering van extremisme en anarchie … enz. 
30 Zefanja 1:7; Zacharia 2:13
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aarde. Ze zijn de uitwerkingen van hun roepen om recht en gerechtigheid. In gespannen stilte wachten zij en de engelen
in de hemel op Gods verhoring van de gebeden van de heiligen!  

De bewoners van de hemel houden de adem in. Zij zijn niet stil omdat zij geloven dat Gods oordelen te hard zijn of
omdat zij sympathiseren met het lot van de zondige wereld. Zij zijn verstomd vanwege hun ontzag voor Gods majesteit,
heiligheid en gerechtigheid en zijn oneindige geduld. 

Gods stilzijn doet mensen op de aarde vragen, “Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen
ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”31 Waarom doet God niets! Dit ‘half uur’ in
de hemel gezien tegen de achtergrond van de geschiedenis van de wereld, lijkt vanaf een bepaalde gezichtspunt al twee
millennia te duren! 

Maar Gods stilte in de hemel is een uitdrukking van Gods oneindige geduld . Geduld is het eerste kenmerk van Gods
liefde32 voor verloren mensen. Gods stilte in de hemel is een aanduiding dat God zijn oordelen niet graag uitvoert. “Zeg
tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin
dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u
sterven, huis van Israël”33. De stilte is er een voorbode van dat iets vreselijks én iets geweldigs gaat gebeuren! 

Uiteindelijk wordt deze stilte doorbroken met donderslagen, stemmen (geluiden, geraas, uitroepen), bliksemstralen en
een aardbeving (8:5).

B. Openbaring 8:2. Introductie tot de zeven bazuinen.

8:2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.34  

De engelen die voor Gods troon staan zijn engelen van een hoge orde35. Hun taak is dus groot en belangrijk. Zij treden
op ten behoeve van Gods eer en majesteit met groot gezag en macht. In de Joodse traditie zijn er zeven aartsengelen36. 

God heeft ook aan deze engelen bazuinen gegeven als aanduiding dat de dingen die gebeuren (de voorlopige straffen en
waarschuwingen)  door  God  bepaald  worden.  Hoewel  de  gewelddadige  krachten  van  de  natuur  (8:7-12),  de
angstaanjagende demonen van de hel (9:1-11) en de verschrikkelijke oorlogen van mensen (9:16-19) geactiveerd worden
wanneer deze bazuinen geblazen worden, zijn zij niets meer dan instrumenten in Gods hand. Zij dienen zijn soevereine
plan37. God wordt genoemd, “Degene die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (14:7). De
eerste  vier  bazuinen  kondigen ook aan  dat  de aarde,  de zee,  de waterbronnen en de hemellichamen met oordelen
getroffen worden (8:7-12).

De bazuinen  kondigen  Gods  waarschuwende  oordelen  over  een  goddeloze  en  onrechtvaardige  wereld  aan.  Deze
oordelen fungeren als straffen aan mensen die weigeren zich te bekeren (9:20-21). Het zijn ook waarschuwingen aan de
rest  van de mensheid om zich tot  God te bekeren voor het  te laat  is.  Aardbevingen,  lawines,  orkanen,  tsunami’s,
droogten  en  pandemieën  zijn  straffen  op  één  plaats,  en  tegelijk  waarschuwingen  voor  alle  andere  plaatsen!  De
bazuinen van oordelen veroorzaken lijden. In de Bijbel heeft lijden een belangrijke functie: het is Gods megafoon die
mensen oproept aandacht te schenken aan het bestaan, de werkelijkheid, de nabijheid en de woorden van God en om
zich tot Hem te keren’. 

Deze oordelen staan niet voor specifiek aantoonbare gebeurtenissen in de geschiedenis die ergens in de toekomst zullen
plaatsvinden38.  Zij  verwijzen  naar  weeën  en  calamiteiten  die  telkens  weer  plaatsvinden  door  de  hele
nieuwtestamentische periode. De oordelen van bazuinen die waarschuwen en straffen raken zowel niet-christenen als
christenen, maar met het verschil dat de christenen daarvóór verzegeld zijn en daarom niet de verdoemenis van de hel
zullen meemaken. 

Het  getal  ‘7’  is  het  symbool  voor  Gods  volledigheid  en  volmaaktheid.  De  7  bazuinen  tonen  aan  dat  Gods
waarschuwingen en straffen door de engelen uitgevoerd zullen worden totdat de laatste oordeelsdag aanbreekt en de
koninkrijken van de wereld helemaal van onze Heere en zijn Christus zijn geworden (11:15,18). Niemand kan op de
laatste oordeelsdag nog zeggen dat hij niet wist wat er moest gebeuren39 of dat hij niet gewaarschuwd werd.
 
De bazuinen van oordelen raken ‘een derde’ van de aarde, van de zee, van de waterbronnen en van de hemellichamen.
Zij zijn heel  ernstige waarschuwingen.  Symbolisch treffen zij  een derde van de mensheid en van de natuur.  Deze

31 zie 2 Petrus 3:3-4
32 1 Korinthe 13:4
33 Ezechiël 33:11
34 aoristus tijdvoltooid tegenwoordige tijd
aoristus tijdtrompet, bazuin
35 Lukas 1:19
36 apocrief Tobit 12:15
37 Jesaja 10:5-6; Jesaja 14:24-27; Amos 3:6
38 Zoals vele aanhangers van de bedelingenleer gissen. 
39 Romeinen 3:19
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waarschuwingen en straffen zijn bedoeld om mensen een kans te geven zich te bekeren (9:20-21)! Voorbeelden van
dergelijke straffen en waarschuwingen zijn: aardbevingen, droogten, bosbranden, overstromingen, vervuiling van lucht
en waterbronnen en de veranderingen in het klimaat die allen vernietigende gevolgen met zich meebrengen. 

De bazuinen van oordelen (behalve de vijfde) raken ook christenen. Ook christenen lijden onder deze oordelen! Maar
zij  zijn van te  voren verzegeld  tegen de finale ondergang en verdoemenis  (7:1-4).  Daarom geeft  God een speciale
opdracht aan de sprinkhanen om alleen de ongelovigen schade toe te brengen (9:4). 
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C. Openbaring 8:3-5. Het gouden wierookvat.

Uitleg van de symbolen.

8:3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel
reukwerk gegeven, opdat hij dat  samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou
leggen.40

De voorhangsel in de tempel is gescheurd.
In het visioen van de tempel in de hemel kwam een engel met een gouden wierookvat bij het gouden wierookaltaar
staan. Zij zijn van goud omdat zij in dienst staan van God in de hemel. Dit is niet het brandofferaltaar (6:9), maar het
wierookaltaar  (8:3),  dat  tijdens  de  oudtestamentische  periode  voor  het  voorhangsel  stond.  Het  voorhangsel  bracht
scheiding tussen ‘de ark van de Getuigenis’ en mensen41. ‘De ark van de Getuigenis’ was een symbool van Gods troon
en dus van Gods aanwezigheid42. 

Het voorhangsel was een symbool “waarmee de Heilige Geest duidelijk maakte dat de weg naar het heiligdom nog niet
openbaar gemaakt was, zolang de eerste (oudtestamentische) tabernakel nog in gebruik was”43.  

Aan  het  begin  van  de  nieuwtestamentische  periode  werd  het  voorhangsel  gescheurd  en  verwijderd 44 zodat  het
wierookaltaar nu zonder enige scheiding direct voor Gods troon in de hemel staat. Dit symboliseert dat christenen de
vrijheid en vrijmoedigheid mogen hebben om Gods troon van genade te naderen en van Hem barmhartigheid en genade
te ontvangen precies wanneer zij dat nodig hebben45! 
   
Onvolmaakte gebeden worden volmaakte gebeden. 
In hoofdstuk 5 vertegenwoordigen de gouden schalen vol reukwerk “de gebeden van de heiligen” (5:8). De gouden kleur
symboliseert dat bidden een hoge en heerlijke bediening is in Gods ogen. Hier in hoofdstuk 8 wordt aan de engel “veel
reukwerk gegeven”46. De engel offert dit reukwerk samen met de gebeden van de heiligen. Het reukwerk in Openbaring
5:8 symboliseert alleen de gebeden van de heiligen (de gelovigen).  Het vele reukwerk in Openbaring 8:3 betekent
alleen de gebeden van de verhoogde Heer Jezus Christus! Hij zit aan de rechterhand van God en pleit altijd voor ons 47.
De gebeden van de Heere Jezus Christus zijn dus veel meer dan alle gebeden van de heiligen bij elkaar.48 

De gebeden van de heiligen kunnen niet zonder het volbrachte verlossingswerk van Christus opstijgen naar God.49

Mensen zijn zondaren. Om God te kunnen behagen, moet er eerst verzoening plaatsvinden voor de zonden van mensen.
Dat heeft Jezus Christus gedaan voor hen die in Hem geloven. Ook als christenen een zonde begaan, luistert God niet50.
Maar als een christen die zonde belijdt, vergeeft Hij die zonde, reinigt Hij hem van zijn ongerechtigheid 51 en luistert Hij
weer naar zijn gebeden!

Gebeden die door God gehoord en verhoord worden moeten verbonden zijn aan de Middellaar Jezus Christus. Hebreeën
7:25-26 zegt, “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor
hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden  van de zondaars
en boven de hemelen verheven.” 

De onvolmaakte gebeden van christenen op aarde worden samengevoegd met de volmaakte gebeden van Jezus Christus
en stijgen zo op tot God. Jezus zegt, “Tot nu toe hebt u niet gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw
blijdschap  volkomen  zal  worden”52!  ‘Veel  reukwerk’  symboliseert  deze  gebeden  van  de  Heere  Jezus  voor  zijn
strijdende Kerk op de aarde53. 

40 aoristus  tijdaoristus
tijdaltaar
wierookvataoristus
tijd
wierookletterlijk: geven, bedoeling: plaatsen, leggengebed

41 Exodus 30:1-8
42 1 Kronieken 13:6
43 Hebreeën 9:8
44 Mattheüs 27:51
45 Hebreeën 4:16; zie Efeze 2:18; Efeze 3:12,20
46 Het werkwoord is een goddelijke passieve vorm dat aantoont dat God het onderwerp is!
47 Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25
48 ‘Het vele reukwerk’ hier slaat NIET op de gebeden van heilig verklaarde mensen (waaronder Maria) of op de vele geaccumuleerde gebeden van de 
    Kerk door de eeuwen heen.  
49 Het gouden wierookaltaar staat voor de ark met het verzoendeksel in de hemelse tempel en de rook stijgt op voor het verzoendeksel, de troon van   
    God.  Alles is symbolisch.   
50 Psalm 66:18
51 1 Johannes 1:9
52 Johannes 16:24
53 Romeinen 8:34; Hebreeën 7:24-25; Hebreeën 9:24

Openbaring 8 pagina 6



Openbaring 8 pagina 7



Wie zijn de heiligen?54 
‘De heiligen’ (13:7) zijn alle christenen die apart gezet zijn van de zondige wereld om toegewijd te zijn aan God in deze
zondige wereld55. De brieven in het Nieuwe Testament worden aan ‘de heiligen’ geadresseerd56. De christenen in Rome
waren  ‘heiligen’  doordat  zij  effectief  geroepenen  waren  om  aan  Christus  toe  te  behoren57.  De  heiligen  zijn
wedergeboren christenen die met het bloed van Christus uit elke natie in de wereld gekocht zijn (5:8-10). Zij worden
gedurende de hele nieuwtestamentische periode door de antichristen in de wereld vervolgd (13:7; zie 12:5,6,17)58, maar
blijven trouw aan Christus (14:12). Bij het laatste oordeel zullen zij zich samen met de oudtestamentische profeten en de
nieuwtestamentische apostelen verblijden (18:20 NBV). 

In de gebeden van de heiligen vragen zij  onder meer “om de woorden van de goddelozen te verwarren” 59 en hun
plannen te  doen falen.  Zij  vragen  vergeving  voor hun vijanden60.  Zij  onderwerpen  zich  aan God die  rechtvaardig
oordeelt wanneer aan christenen onrecht aangedaan wordt61. Zij bidden gebeden als Kolossenzen 1:9-1262 voor zichzelf
en anderen.  Zij doen voorbeden voor mensen in de regering63.  Zij bidden voor open deuren en open harten bij de
verkondiging van het evangelie64. En zij bidden dat Gods Koninkrijk mag uitbreiden naar meer plaatsen en naar meer
harten65!

8:4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.66 

Dit symboliseert dat God hun gebeden op de aarde, hoe onvolmaakt ook al, hoort en verhoort in de hemel! De gebeden
worden aanvaard ‘in de Naam van Jezus Christus’, dat wil zeggen, op grond van het volbrachte werk van verlossing van
Christus. Daarom leert Jezus Christus gelovigen te bidden ‘in zijn Naam’67. Daarom kunnen zij met vrijmoedigheid
bidden, “Laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden”68! 

8:5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er kwamen
stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.69  

Het wierookvat dat nu leeg is, wordt met vuur vanaf het wierookaltaar gevuld en het vuur wordt op de slechte wereld
geworpen.  Vuur wordt gereserveerd als oordeel  voor goddelozen en onrechtvaardigen70.  God in de hemel hoort en
verhoort de gebeden van christenen, onder anderen van hen die lijden onder de verdrukking en slachting die aangericht
wordt door de niet-christenen. Gods tegenwoordige oordelen op de aarde zijn Gods antwoorden op de gebeden van
christenen. De engel wierp vuur vanuit de hemel op de aarde, dat wil zeggen, slechte mensen worden door God vanuit
de hemel gestraft (zie 8:7), terwijl gelovigen door God op de proef gesteld worden. 

Het symboliseert dat Christus deze oordelen gebruikt als zijn instrumenten om de overtreder te straffen en de anderen te
waarschuwen. In zoverre ook christenen door deze oordelen geraakt worden, gebruikt God deze oordelen, niet om de
christenen te straffen, maar om ze te beproeven71, te heiligen72 en zijn Koninkrijk uit te breiden73. 

54 Er is geen bewijs in de Bijbel dat ‘de heiligen’ alleen Joden zijn, of Joden in de periode na de zogenaamde opname van de Gemeente. De heiligen 
    zijn ook niet alleen dié christenen die door de paus heilig verklaard zijn.
55 Johannes 17:11,14
56 1 Korinthe 14:33; Efeze 1:1; Filippenzen 4:21
57 Romeinen 1:6-7
58 1 Johannes 2:18
59 Psalm 55:10
60 Lukas 6:27-28; Lukas 23:34
61 1 Petrus 2:21-23
62 … dat hij vervuld mag worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijke inzicht, zodat hij wandelt op een wijze de Heere waardig,
    Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. … dat hij met kracht bekrachtigd wordt en met blijdschap in 
    alles volhardt, geduld beoefent en daarbij God dankt …  
63 1 Timotheüs 2:1-6. … “opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid …”
64 Kolossenzen 4:2-4
65 Mattheüs 6:10a; Mattheüs 13:31-33
66 aoristus tijdrook

67 Johannes 16:24
68 Lukas 22:42
69 voltooid  tegenwoordige
tijd
aoristus  tijdvullenaoristus
tijd
donderslagbliksemslagaardbeving
70 Mattheüs 3:10-12; Mattheüs 13:40-42
71 Jakobus 1:2-4 
72 Romeinen 5:3-5; 1 Petrus 1:6-7
73 Romeinen 8:28
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‘De stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving’ zijn ontzagwekkende tekenen op de aarde en in de lucht
en  symboliseren  de  majestueuze  openbaring  van  God  als  Hij  zijn  wil  bekend  maakt74.  Zij  symboliseren  dat  het
neerwerpen van vuur op de aarde niet alleen natuurrampen of handelingen van bovennatuurlijke machten zijn, maar
dat zij ook daden van God zijn in antwoord op de gebeden van de gelovigen . Zij symboliseren de ontzagwekkende
majesteit, verheven heerlijkheid, onmetelijke macht en gerechtigheid van God (4:5). 
En zij symboliseren dat de gebeurtenissen op de aarde nu definitief naar  het finale einde toe bewegen.  Door deze
rampen worden mensen en dingen steeds meer wat zij in werkelijk al zijn! 

Gestorven christenen bidden niet voor christenen op de aarde. 

Het denkbeeld dat christenen die al gestorven zijn en nu in de hemel zijn, bidden voor mensen en gebeurtenissen op
aarde, is niet juist. De Bijbel is tegen:
 het bidden door de doden, want Jezus Christus is de enige Middelaar75. 
 het bidden tot de doden76 (necromantie/dodenbezwering = het voorspellen van de toekomst door het te-voorschijn-

roepen van doden).  
 het bidden voor de doden77. 

De mensen die al gestorven zijn, zijn niet bewust van wat er op de aarde gebeurt, maar alleen bewust van wat er in de
hemel gebeurt.
 Jesaja 63:16 zegt dat de aartsvaders Abraham en Jakob, die al heel lang geleden gestorven zijn, “geen weet/kennis

hebben van hun nakomelingen in Israël die nog op de aarde leven”. 
 Prediker 9:5-6 zegt dat mensen, die gestorven zijn, “nooit meer deel hebben aan alles wat er onder de zon gebeurt78. 

God verbiedt christenen om de praktijken van de heidense volken na te volgen en de doden te raadplegen 79! God
vervloekt ieder mens die op een mens vertrouwt, hetzij levend of dood80. 
In de hemel is er alleen één Middellaar tussen God en mensen81 en alleen Één die voor gelovigen bidt, namelijk, Jezus
Christus82. 

Conclusie:  de  gestorven  christenen  in  de  hemel  doen  geen  voorbeden  voor  de  nog  levende  christenen  op  aarde.
Christenen  worden  verboden  te  bidden  tot  de  gestorven  voorvaderen  (een  wijdverspreid  heidens  praktijk)  of  tot
zogenaamde ‘heiligen’ die nu bij God in de hemel zijn.  

D. Openbaring 8:6-7. Het blazen van de eerste bazuin.

Uitleg van de symbolen.

8:6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.83 

Zeven engelen blazen op zeven bazuinen als antwoord op de gebeden van de gelovigen. De engelen blazen beurtelings
op een bazuin. Alles, zelfs Gods oordelen vindt ordelijk plaats en precies wanneer het door God bepaald wordt. Gods
oordelen zijn volkomen rechtvaardig (15:3b) en volledig (compleet), zoals het getal ‘7’ uitdrukt!

8:7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed en dat werd op de aarde
geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.84  

Hagel in de Bijbel is een instrument van Gods oordeel (16:21)85. Vuur symboliseert oordeel en bloed symboliseert de
dood. Het is mogelijk dat de kleur van bloed een verwijzing is naar vuur en de gloed daarvan tegen de wolken, maar het
is eerder een verwijzing naar de vele mensen die door dit oordeel sterven. 

74 zie Exodus 20:18
75 1 Timotheüs 2:5
76 Jesaja 8:19-20
77 zie 1 Korinthe 15:29 ‘voor doden gedoopt worden’; voor deden iets doen. 
78 Job 14:21
79 Deuteronomium 18:9-12
80 Jeremia 17:5-6. We mogen ook geen vertrouwen stellen op gestorven gelovigen als bv. Maria en de zogenaamde heiligen of vertrouwen stellen op 
    onze gestorven voorvaderen. 
81 1 Timotheüs 2:5
82 Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25; Hebreeën 9:24; 1 Johannes 2:1
83 onvoltooid  tegenwoordige  tijdaoristus
tijd
aanvoegende wijs, aoristus tijd
84 aoristus
tijdhagelvoltooid 
    tegenwoordige tijd (vermengenaoristus tijd
aoristus tijdgraslichtgroen
85 Jozua 10:11; Jesaja 28:17; Jesaja 32:19
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Het oordeel dat volgt op de eerste bazuin treft de aarde of een land. Vergelijk dit met de zevende plaag in Egypte86.
Hagel en vuur, vermengd met bloed wordt op de aarde of op het land geworpen en bomen en planten verbranden87. 

In Openbaring 7:3 wordt de vier engelen bevolen om geen schade toe te brengen aan de aarde (het land) of de zee of
enige boom totdat de dienaren van God op hun voorhoofden verzegeld waren. 

Maar hier in Openbaring 8:7 worden een derde van de aarde (het land) en een derde van alle bomen en al het groene
gras verbrand!88 De gelovigen zijn verzegeld (beschermd tegen de verdoemenis) en daarom mogen de bazuinen van
Gods oordelen die waarschuwen en straffen uitgevoerd worden. De nadruk ligt op de woorden: ‘verbrand’ (drie maal).
Het getal  ‘3’ is het  getal  van de Drie-enige God en symboliseert  dat  dit  oordeel  van God komt. Vernietiging van
voedselbronnen (gras, planten, bomen en landbouwgewas) veroorzaken voedsel tekorten (hongersnood) voor mens en
dier. Dit oordeel vindt niet maar eenmaal in de geschiedenis plaats. Door alle eeuwen heen zullen droogten veroorzaakt
door het branden van de zon, brandende bossen en andere vuren enorme schade aan de aarde (het land) toebrengen. Het
zal alleen met de tijd toenemen en aan het einde op z’n ergst zijn. 

De betekenis van de eerste bazuin. 

Het  oordeel  dat  volgt  op  de  eerste  bazuin  symboliseert  rampen  die  het  land  treffen.  Dit  oordeel  houdt  ook  een
waarschuwing in dat er ook nog een laatste oordeel volgt. Deze calamiteiten worden door God in de hemel beheerst! Ze
benadrukken de vernietigende aard van Gods oordelen. Maar er is altijd hoop voor hen die zich bekeren (9:20-21). 

E. Openbaring 8:8-9. Het blazen van de tweede bazuin.

Uitleg van de symbolen.

8:8a En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd  iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee
geworpen En het derde deel van de zee werd bloed. 
8:9 En het derde  deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf.  En het derde  deel van de schepen
verging.89

Het gaat hier niet over een echte berg90, maar over “iets als een grote berg”. Het beeld van een berg die in de zee valt is
een beschrijving van een grote calamiteit (6:14)91. In overeenstemming met de uitleg van het hele boek Openbaring is dit
een symbolische weergave van Gods toorn die enorme vernietiging veroorzaakt  in en op de zee en mensen angst
aanjaagt. 

Drie gebieden worden getroffen: zeewater, zeedieren en zeeschepen. Het getal ‘3’ is het getal van de Drie-enige God en
symboliseert dat het oordeel van God komt. Het beeld dat een derde van de zee in bloed verandert 92 is een beeld van de
verschrikkelijke vernietiging door de zee en de verschrikking onder de mensen. Het feit dat een derde van de schepselen
in de zee sterven, toont aan dat zij op gewelddadige wijze omkomen en niet een natuurlijke dood sterven. Door de
eeuwen heen laat God toe dat calamiteiten als overstromingen (tsunami’s), zinkende schepen, vervuiling van de zee en
opwarming van de aarde enorme vernietiging teweegbrengt aan vissen, planten en koraalriffen in de zee. Het zal alleen
met de tijd toenemen en aan het einde op z’n ergst zijn. 

De betekenis van de tweede bazuin. 

Het  oordeel  dat  volgt  op  de  tweede  bazuin  symboliseert  rampen  die  de  zee  treffen.  Dit  oordeel  houdt  ook  een
waarschuwing in dat er ook nog een laatste oordeel volgt. Deze calamiteiten worden door God in de hemel beheerst! Ze
benadrukken de vernietigende aard van Gods oordelen. Maar er is altijd hoop voor hen die zich bekeren (9:20-21). 

F. Openbaring 8:10-11. Het blazen van de derde bazuin.

Uitleg van de symbolen.

86 Exodus 9:23-26
87 Nu weet je wat er mogelijk achter de vele bosbranden staat.
88 Zou het vele kappen van tropische bossen en vele bosbranden een onderdeel hiervan zijn?
89 onvoltooid  tegenwoordige
tijd
werpenstervenaoristus
tijd
schepselschip
vergaan
90 Het verwijst niet naar enige specifieke gebeurtenis in de geschiedenis zoals bijvoorbeeld de vulkanische uitbarsting van de berg Vesuvius in 79 n.C.
    die Pompei en Herculaneum onder lava in de zee begroef. Er is ook geen grondige reden om ‘de berg’ op te vatten als een symbool voor een volk 
    (Babylonië) en specifiek het volk van Israël en ‘de zee’ uit te leggen als een symbool voor de heidenvolken (17:15) en dan het geheel uit te 
    leggen als Israël die onder de volken verstrooid wordt. De verstrooiing van Israël onder de volken vindt al plaats vanaf de ballingschap van Israël 
    naar Assyrië in 722 v.C. en van Juda naar Babylonië in 586 v.C.
91 Job 9:5-6; Psalm 46:2; Ezechiël 38:20
92 zie Exodus 7:20
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8:10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel
op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.93 

Evenals de brandende berg is de brandende ster ook een symbool. Normaal hebben sterren een vaste plaats in het
hemelruim. Dus, een vallende ster die ook nog brand is een onheilspellend symbool. 

93 aoristus
tijd
brandende fakkelfontein
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Het symboliseert dat dit oordeel van God komt en niet een natuurramp is.  De media heeft Gods daden op de aarde
geseculariseerd. Zij rapporteren over calamiteiten als overstromingen, aardbevingen, epidemieën in de media, maar
verzwijgen dat deze calamiteiten oordelen en waarschuwingen van God zijn om tot Hem terug te keren! De wereld
houdt zich niet bezig met God of zijn boodschap! God blijft zich echter bezighouden met de wereld! 

Het oordeel  dat volgt op de derde bazuin treft  de waterbronnen op het land. De rivieren en fonteinen (drinkwater)
brengen bitter en dodelijke water voort94. Het symbool legt de nadruk op de onvoorspelbaarheid en dreigende aard van
Gods oordelen. 

8:11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen
stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.95 

Alsem is  een bittere  plant  en wordt ook als  giftig  beschouwd.96 De harten van de goddeloze mensen worden  met
bitterheid  vervuld.  De  onrechtvaardige  verdrukkers  en  vervolgers  vinden  nergens  rust,  vrede  of  vreugde.  “De
goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De
goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede”97. 

Water is een symbool voor alles wat noodzakelijk is voor de mens om te kunnen leven. De rivieren en fonteinen zijn de
bronnen voor drinkwater. Hun vervuiling met ‘alsem’ veroorzaken droogten, hongersnoden, allerlei ziekten en de dood.
Het vertegenwoordigt de vernietiging van alles wat bijdraagt aan het levensonderhoud van de mens: voedsel, landbouw,
gezondheid, industrie en handel die allen afhankelijk van water zijn. Door alle eeuwen heen zullen gebrek aan water en
de vervuiling van de waterbronnen enorme vernietiging op de aarde teweegbrengen. Het zal alleen met de tijd toenemen
en aan het einde op z’n ergst zijn. 

De betekenis van de derde bazuin. 

Het oordeel dat volgt op de derde bazuin symboliseert rampen die de waterbronnen treffen. Dit oordeel houdt ook een
waarschuwing in dat er ook nog een laatste oordeel volgt. Deze calamiteiten worden door God in de hemel beheerst! Ze
benadrukken dat Gods oordelen vernietigend zijn. Maar er is altijd hoop voor hen die zich bekeren (9:20-21). 

G. Openbaring 8:8-12. Het blazen van de vierde bazuin.

Uitleg van de symbolen.

8:12 De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan
en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor een derde deel
niet licht werd, en de nacht evenmin.98 

Het oordeel dat volgt op de vierde bazuin treft de hemellichamen. Vergelijk dit met de negende plaag in Egypte99. 

Het symboliseert een lange duisternis. Drie gebieden worden getroffen. Het getal ‘3’ is het getal van de Drie-enige God
en symboliseert dat het oordeel van God komt. Dit is geen verwijzing naar een normale zonsverduistering, maar een
aanduiding  dat  God  het  normaal  functioneren  van  de  hemellichamen  beperkt.  In  het  Oude  Testament  komt  deze
symboliek ook voor. God gebruikt daar de elementen in de hemel en op de aarde om zijn volk te helpen in de strijd te
overwinnen100. Het verwijst waarschijnlijk naar een grote onweersbui, verduistering van de sterren, hagelstenen101 en de
beek de Kison werd een lawine van water die de vijand wegsleurde. Hier in Openbaring zijn de lange perioden van
duisternis een herhaalde waarschuwing voor de finale verduistering van de hemellichamen op de laatste oordeelsdag
(6:12-13)102. Gebrek aan zonlicht, dat nodig is voor leven, groei en gezondheid, zal voor veel ellende zorgen. Denk aan:
ernstige luchtvervuiling, klimaatverandering en enorme tropische stormen. Gebrek aan zonlicht en warmte zullen arbeid
tot een stilstand brengen103.  God gebruikt het hele universum om mensen te oordelen en te waarschuwen. Door de
eeuwen heen zal gebrek aan zonlicht enorme vernielingen op de aarde tot gevolg hebben. Het zal alleen met de tijd
toenemen en aan het einde op z’n ergst zijn. 

De betekenis van de vierde bazuin. 

94 Jeremia 23:15
95 Alsem/engels:wormwood
aoristus  tijdbitter
maakte
96 Denk aan medicijnen, drugs en resten van virussen die in rioolwater terechtkomen en die eruit gezuiverd zouden moeten worden. 
97 Jesaja 57:20-21
98 aoristus tijdslaan, treffen
verduisteren


schijnen
99 Exodus 10:21-23
100 Richteren 5:20-21. …vanuit hun banen streden de sterren tegen Sisera. De beek Kison sleurde hen mee … 
101 Jozua 10:11
102 Mattheüs 24:29
103 Exodus 10:23
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Het oordeel dat volgt op de vierde bazuin symboliseert  rampen die het licht en bron van energie in het universum
treffen. Dit oordeel houdt ook een waarschuwing in dat er ook nog een laatste oordeel volgt. 
Deze calamiteiten worden door God in de hemel beheerst! Ze benadrukken dat Gods oordelen vernietigend zijn. Maar
er is altijd hoop voor hen die zich bekeren (9:20-21). 

De bazuinen die Gods oordelen aankondigen. 

De oordelen die door de bazuinen aangekondigd worden, zijn Gods voorlopige oordelen die mensen treffen die zich
niet  bekeren  en  alle  anderen  waarschuwen  zich  te  bekeren  (9:20-21).  Ze  zijn  Gods  antwoord  op  de  gebeden  van
christenen (8:5) die verdrukt en vervolgd worden. De goddeloze mensen op de aarde worden met rampen getroffen die
verschillende delen van het universum inhouden: het land, de zee, de waterbronnen en het luchtruim.  Nergens is het
meer veilig voor de goddelozen en de onrechtvaardigen! 

Het getal ‘een derde’. 

Op elk oordeel wordt ‘een derde’ van een gebied vernield. Hoewel de vernieling groot is, symboliseert dit getal dat God
op soevereine wijze elke calamiteit inperkt. 

Een overeenkomst tussen de bazuinen die oordelen aankondigen en de plagen van Egypte:

De beschrijvingen van de oordelen die de bazuinen aankondigen zijn veel erger: 
 hagel en vuur met bloed vermengd in plaats van alleen hagel 
 sprinkhanen die niet gras en bomen, maar mensen schaden in plaats van alleen het groen
 duisternis over de hele aarde in plaats van alleen in Egypte 

De plagen in het Oude Testament troffen alleen één land en één keer. De calamiteiten in het Nieuwe Testament treffen
vele landen, de hele schepping en op verschillende tijden in de geschiedenis. De beschrijvingen benadrukken hoe erg de
rampen zullen zijn in de hoop dat mensen zich zullen bekeren. 

H. Openbaring 8:13. De adelaar hoog in de lucht.

8:13 En ik zag en hoorde één adelaar (HSV: engel)104, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee,
wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die  nog op de bazuin
zullen blazen!105

Johannes zag en hoorde een adelaar die hoog in de lucht vloog. Hij had zulke sterke vleugels dat alle mensen hem
konden horen vliegen. Hij vloog hoog opdat alle mensen zijn roep konden horen. De adelaar is een roofvogel net als een
gier, een voorbode voor onheil106. Hij kondigt vernietiging en dood aan.

De adelaar waarschuwt alle mensen op de aarde met een drievoudig ‘wee’. Hij wil daarmee zeggen dat de volgende drie
oordelen die volgen nog veel erger zullen zijn. 

De eerste  vier oordelen treffen mensen  indirect,  maar de laatste drie treffen mensen  direct.  Zij treffen de ziel  van
mensen, hun welzijn en hun eeuwige bestemming! Hoewel christenen ook door die oordelen getroffen zullen worden en
eronder zullen lijden, zijn zij verzegeld en dus beschermd tegen de verdoemenis van hun zielen.

Het “wee” is niet alleen een waarschuwing, maar ook een oproep tot berouw en bekering voor ongelovigen  (9:20-21).
Het getal ‘3’ is het getal van de Drie-enige God. De drie weeën symboliseren dat zij niets minder dan oordelen van God
zijn en tegelijk een waarschuwing en oproep tot berouw en bekering tot God. Het is nog steeds de tijd van Gods genade
– berouw en bekering zijn nu nog mogelijk! 

Maar God waarschuwt:
 “Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan baren”107. 
 “Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil”108.
 “Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven?”109

104 De Staten Vertaling en HSV zijn gebaseerd op een jongere Griekse grondtekst. De meerderheid van Bijbelvertalingen zijn gebaseerd op veel    
     oudere Griekse teksten die later gevonden zijn en die ‘arend’ gebruiken in plaats van ‘engel’. Hoewel er onzekerheid is over alleen 400 woorden in
     het hele Griekse Nieuwe Testament, heeft geen enkel van deze woorden invloed op de leer of het leven van de christen!  
105 arendvliegentopp
unt, 
    hoogtecirkel, hoog aan de hemelonvoltooid tegenwoordige
tijd
vanwege
106 Mattheüs 24:28
107 Spreuken 27:1
108 2 Korinthe 6:1-2
109 Ezechiël 33:11

Openbaring 8 pagina 13


