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de vijfde en zesde bazuin
(hfst.9)
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terugblik (1)

❑ bij de aanvang van de zeven bazuinen is Christus 
inmiddels koning over Israël:
▪ de opening van de boekrol met de zeven zegels 

(Openb.6) is de eigendomsoverdracht van "het 
land" aan "het Lammetje" dat is "de Leeuw 
van Juda";

▪ het volk is als grote schare verzameld uit alle 
volken en 144.000 uit hen geselecteerd om 
het Koninkrijk onder de volken te prediken 
(Openb.7).
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terugblik (2)

❑ de zeven bazuinen zijn de gerichten over de volken 
ten einde het Koninkrijk wereldwijd te vestigen:
▪ de eerste vier bazuinen (Openb.8) gingen resp. 

over 
1. 1/3 van de vegetatie getroffen;
2. 1/3 van de zee getroffen;
3. 1/3 van de rivieren en bronnen getroffen;
4. 1/3 van het hemelruim verduisterd.

▪ de eerste vier bazuinen waren 'slechts' 
inleiding: de laatste drie zijn het "wee, wee, 
wee";

▪ in de vijfde en zesde bazuin wordt de 
mensheid direct getroffen. 



Openbaring 9

1 En de vijfde boodschapper bazuinde 
en ik nam een ster waar 
die uit de hemel viel op de aarde. 
En aan hem werd een sleutel gegeven 
van de waterput van de afgrond.



Openbaring 9

1 En de vijfde boodschapper bazuinde 
en ik nam een ster waar 
die uit de hemel viel op de aarde. 
En aan hem werd een sleutel gegeven 
van de waterput van de afgrond.

de ster is een bewust handelend wezen



Openbaring 9

1 En de vijfde boodschapper bazuinde 
en ik nam een ster waar 
die uit de hemel viel op de aarde. 
En aan hem werd een sleutel gegeven
van de waterput van de afgrond.

de afgrond > Gr. Abyssos
• = "de wateren onder de aarde"
• een gigantisch waterreservoir onder het 

aardoppervlak (> 'primary water')
• deze 'onderwereld' wordt ook bewoond door 

duistere krachten (9:11; 11:7; 17:8; 20:1,3)
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en rook steeg op vanuit de waterput 
als rook van een grote smeltoven 
en de zon en de lucht werd verduisterd 
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Openbaring 9

3 En uit de rook 
kwamen sprinkhanen op de aarde 
en aan hen werd volmacht gegeven, 
zoals de schorpioenen van de aarde 
volmacht hebben.

uit de latere beschrijving blijkt (:7-11) 
dat het geen 'gewone' sprinkhanen waren:
• ze komen uit 'de afgrond'.



Openbaring 9

3 En uit de rook 
kwamen sprinkhanen op de aarde 
en aan hen werd volmacht gegeven, 
zoals de schorpioenen van de aarde
volmacht hebben.

> ze worden in staat gesteld zoals 
schorpioenen de mens te pijnigen (:4)



Openbaring 9

4 En tot hen werd gezegd 
om niet het gras 
van de de aarde te beschadigen
noch enig groen, 
noch enige boom...

wat gewone sprinkhanen plachten te doen



Openbaring 9

4 ... maar alleen de mensen
die niet het zegel van God 
op de voorhoofden hebben.

i.t.t. de eerste vier bazuinen wordt 
hier de mensheid zelf direct getroffen 



Openbaring 9

4 ... maar alleen de mensen
die niet het zegel van God 
op de voorhoofden hebben.

alle mensen onder de volken, uitgezonderd 
de 144.000 onder hen (7:3)



Openbaring 9

5 En aan hen werd gegeven 
om hen niet te doden
maar om vijf maanden lang te kwellen...

dat vindt pas plaats bij de zesde bazuin:
• een opklimmende intensiteit van oordelen



Openbaring 9

5 En aan hen werd gegeven 
om hen niet te doden 
maar om vijf maanden lang te kwellen...

komt ook overeen met de duur van 
de zondvloed: 150 dagen (Gen.7:24)
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5 ... En hun kwelling is 
als de kwelling van schorpioenen
wanneer zij een mens raakt.

uiterst pijnlijk, maar zelden dodelijk
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6 En in die dagen 
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maar niet vinden 
en zijn zullen begeren te sterven 
maar de dood vlucht van hen weg.

= de pijn zal zo heftig zijn dat 
men hoopt er aan te bezwijken



Openbaring 9

6 En in die dagen 
zullen de mensen de dood zoeken 
maar niet vinden
en zijn zullen begeren te sterven 
maar de dood vlucht van hen weg.

= hoe pijnlijk ook, ze is niet dodelijk 



Openbaring 9

7 En de gedaante van de sprinkhanen 
leek op paarden
die voor oorlog gereed gemaakt zijn... 

visionaire taal: 
• Johannes beschrijft wat hij ziet, maar hij 

herkent het niet (en wij op dit moment 
evenmin); 

• hij duidt wat hij ziet, met behulp van 
vergelijkingen ("de gedaante van"; "leek op").



Openbaring 9

7 ... En op de hoofden van hen 
lauwerkransen als op goud gelijkend
en hun gezichten als gezichten van mensen.

Johannes beschrijft wat hij ziet, 
niet wat het is ("gelijkend", "als")



Openbaring 9

8 En zij hadden haren 
als de haren van vrouwen 
en hun tanden waren als tanden van leeuwen.

zijn deze 'sprinkhanen'... 
• genetische manipulaties?
• product van toekomstige technologie?
• spirituele manifestaties?
• ...  
• of een combinatie van bovenstaande opties?
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9 En zij hadden borstharnassen 
als ijzeren borstharnassen 
en het geluid van hun vleugels 
was als het geluid van strijdwagens 
van vele paarden, 
rennend ten oorlog.
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10 En zij hebben staarten 
die lijken op schorpioenen 
en angels in hun staarten.
Ze hebben de volmacht 
de mensen vijf maanden te beschadigen.



Openbaring 9

11 En zij hebben een koning over zich: 
de boodschapper van de afgrond, 
zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon 
en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

vergelijk Spreuken 30:27 (NBG51)
... de sprinkhanen hebben geen koning, toch 
trekken zij gezamenlijk in goede orde op...



Openbaring 9

11 En zij hebben een koning over zich: 
de boodschapper van de afgrond,
zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon 
en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

= verwoester, verderver
• > Apollo 

hier echter niet geasociëerd met het hemelruim 
(> NASA) maar met het onderaardse



Openbaring 9

12 Het ene wee is voorbij. 
Let op: er komen nog twee weeën na deze.

= de vijfde bazuin
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13 En de zesde boodschapper bazuinde 
en ik hoorde één stem 
vanuit de stem van vier horens 
van het gouden altaar, 
dat in het zicht van God is.
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13 En de zesde boodschapper bazuinde
en ik hoorde één stem 
vanuit de vier horens 
van het gouden altaar, 
dat in het zicht van God is.

eerder genoemd in 8:3
• de plaats waar de gebeden van het heilige volk 

opstijgen;
• ook de heftigste, zesde bazuin is een antwoord 

op de bede om wraak (=rechtsherstel)  
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14 En het zei tot de zesde boodschapper 
die de bazuin had:
maak de vier boodschappers los 
die gebonden zijn op de grote rivier de Eufraat.



Openbaring 9

14 En het zei tot de zesde boodschapper 
die de bazuin had:
maak de vier boodschappers los 
die gebonden zijn op de grote rivier de Eufraat.

met Babylon als belangrijkste plaats! 
(hfst. 17 en 18)
▪ ook een 'poort' naar de onderwereld



Openbaring 9

15 En de vier boodschappers werden losgelaten 
die gereed waren gehouden 
voor het uur en en de dag 
en de maand en het jaar, 
om het derde deel van de mensen te doden.

getal verwijst naar de 
wereldwijde impact (vergl. 7:1) 
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15 En de vier boodschappers werden losgelaten
die gereed waren gehouden 
voor het uur en en de dag 
en de maand en het jaar, 
om het derde deel van de mensen te doden.

= timing!! 



Openbaring 9

15 En de vier boodschappers werden losgelaten 
die gereed waren gehouden 
voor het uur en en de dag 
en de maand en het jaar, 
om het derde deel van de mensen te doden. 

dus nóg weer heftiger dan het 
vorige 'wee' (9:5) 
▪ 1/3 deel - niet de meerderheid



Openbaring 9

16 En het getal van de legers van de ruiterij 
was twee maal tienduizend van tienduizend. 
Ik hoorde hun aantal. 

= 200.000.000 (200 miljoen) 



Openbaring 9

17 En zo nam ik de paarden waar 
in het gezicht
en hen die daarop zitten: 
zij hadden rossige en violetkleurige 
en zwavelkleurige borstharnassen...

de eerste keer dat Johannes zijn lezers er aan 
herinnert dat het een gezicht of visioen betreft
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17 En zo nam ik de paarden waar 
in het gezicht
en hen die daarop zitten: 
zij hadden vuurkleurig en diepblauw 
en zwavelkleurige borstharnassen...



Openbaring 9

17 ... en de hoofden van de paarden 
waren als de hoofden van leeuwen
en vanuit hun bekken 
kwam vuur en rook en zwavel.

het zijn dus geen paarden, maar 
vertonen gelijkenissen daarmee
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17 ... en de hoofden van de paarden 
waren als de hoofden van leeuwen 
en vanuit hun bekken
kwam vuur en rook en zwavel.

geen conventionele oorlog...



Openbaring 9

17 ... en de hoofden van de paarden 
waren als de hoofden van leeuwen 
en vanuit hun bekken
kwam vuur en rook en zwavel.

corresponderend met de kleuren van de 
harnassen (:17):
• vuurkleurig, diepblauw en zwavelkleurig
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18 Vanwege deze drie rampen 
werd het derde deel van de mensen gedood: 
door het vuur en de rook en het zwavel 
dat vanuit hun bekken kwam.
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18 Vanwege deze drie rampen 
werd het derde deel van de mensen gedood:
door het vuur en de rook en het zwavel 
dat vanuit hun bekken kwam.



Openbaring 9

19 Want de volmacht van de paarden
is in hun bek en in hun staarten. 
Want hun staarten lijken op 
slangen met koppen 
en daarin beschadigen zij.

niet de 'ruiters' zijn gevaarlijk maar 
hetgeen zij besturen (vergl. tanks, 
oorlogsvliegtuigen, drones, enz.)
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19 Want de volmacht van de paarden 
is in hun bek en in hun staarten. 
Want hun staarten lijken op 
slangen met koppen 
en daarin beschadigen zij.
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20 En de overigen van de mensen 
die niet gedood werden in deze rampen, 
bezonnen zich niet 
op de werken van hun handen...

dus 2/3 van de mensen
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20 En de overigen van de mensen 
die niet gedood werden in deze rampen,
bezonnen zich niet 
op de werken van hun handen...
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20 ... om niet meer te aanbidden 
de demonen en de afgoden, 
de gouden en zilveren en de koperen 
en die van steen en van hout, 
die niet kunnen kijken, 
noch kunnen horen noch wandelen. 

verwijst naar alle religies van de natiën, 
inclusief christendom en islam
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20 ... om niet meer te aanbidden 
de demonen en de afgoden, 
de gouden en zilveren en de koperen 
en die van steen en van hout, 
die niet kunnen kijken, 
noch kunnen horen noch wandelen. 

relikwieën, Kaäba ("van steen"!), 
crucifix, amuletten, etc.
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20 ... om niet meer te aanbidden 
de demonen en de afgoden, 
de gouden en zilveren en de koperen 
en die van steen en van hout,
die niet kunnen kijken, 
noch kunnen horen noch wandelen. 

versus "de levende GOD"!



Openbaring 9

21 En zij bezonnen zich niet
op hun moorden 
noch op hun tovermiddelen 
noch op hun hoererij 
noch op hun diefstallen. 

ondanks de 'oorverdovende' bazuinen 
en het getuigenis van de 144.000



Openbaring 9

21 En zij bezonnen zich niet
op hun moorden
noch op hun tovermiddelen 
noch op hun hoererij 
noch op hun diefstallen. 

inclusief de oorlogsmachinerie!
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21 En zij bezonnen zich niet 
op hun moorden 
noch op hun tovermiddelen
noch op hun hoererij 
noch op hun diefstallen. 

Gr. pharmakeia 
> farmacie, drugs



Openbaring 9

21 En zij bezonnen zich niet 
op hun moorden 
noch op hun tovermiddelen
noch op hun hoererij
noch op hun diefstallen.

= seksuele gemeenschap met een 
ander dan de eigen man of vrouw



Openbaring 9

21 En zij bezonnen zich niet 
op hun moorden 
noch op hun tovermiddelen
noch op hun hoererij
noch op hun diefstallen. 

> inclusief het gangbare financiele systeem


