
16 februari 2023
Rotterdam

subthema: de afgrond in 'Openbaring'



voorgaande avonden:

1. wat is "de aarde"? (in de Bijbel)
▪ het land, het droge
▪ de aarde is geen 'hemellichaam'

2. de dagen in Genesis 1
▪ de dagen waarin God de scheppingswoorden 

openbaarde
▪ "het uitspansel" = "de hemelen"
▪ hemelen = meervoud => meerdere hemelen



voorgaande avonden:

3. het uitspansel in het midden van de wateren
▪ de hemelen staan voor God centraal 

4. Q&A hemelcentrisch



voorgaande avonden:

5. de onderwereld (1)
▪ heeft niets met 'de hel' (> Gehenna) te maken;
▪ Bijbelse termen 'onderwereld' ("onder de aarde"):

• Hebr. TeHOM > 'waterdiepten'
• Gr. ABUSSOS = bodemloos > 'afgrond'
• Gr. TARTARUS > duistere bewaarplaats1 van 

geesten2 die ongehoorzaam waren en 
omkwamen in de 'zondvloed'
1Petr.3:19,20; 2Petr.2:4; Jud.1:6 

1 "gevangenis", "spelonken in donkerheid", 
2 "geesten eertijds ongehoorzaam"; "engelen die 
zondigden"; "engelen die hun oorsprong niet 
bewaarden" = de zonen Gods in Genesis 6





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

Openbaring 9 

• zesde & zevende zegel (Openb.6/7)
o de Heer verschijnt voor Israël en verzamelt 

zijn volk - uitzending van de 144.000
• daarna zeven bazuinen (Openb.8/9)

o de oordelen over de wereld 
o bazuin 5,6 en 7 zijn het "wee, wee, wee" 

(8:13 > de mensheid wordt direct getroffen)



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

Openbaring 9 

reeds in 6;13,14 sprake van "vallende sterren"
▪ in de Bijbel is ook Satan een (toekomstig!) 

vallende ster (Luc.10:18; Openb.12:9)



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

• is de ster is iemand > materialiseerde geest?
• of wordt door de neergevallen ster (Gr. ♂

meteoriet) de afgrond geopend?

Openbaring 9 



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

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

aardoppervlak (> 'primary waters')

Openbaring 9 



2 En hij opende de waterput van de afgrond
en rook steeg op vanuit de waterput 
als rook van een grote smeltoven 
en de zon en de lucht werd verduisterd 
vanuit de rook van de waterput.

Openbaring 9 

m.a.w. deze wateren waren voorheen 
afgesloten en niet toegankelijk
▪ het verwijst hier (dus) niet naar de 

diepzee



2 En hij opende de waterput van de afgrond
en rook steeg op vanuit de waterput
als rook van een grote smeltoven 
en de zon en de lucht werd verduisterd 
vanuit de rook van de waterput.

Openbaring 9 

• de mensheid zal kennismaken met een 
letterlijke 'onderwereld' en van daaruit...

• met UFO-achtige 'figuren' die het op de 
mens hebben gemunt 



2 En hij opende de waterput van de afgrond 
en rook steeg op vanuit de waterput 
als rook van een grote smeltoven 
en de zon en de lucht werd verduisterd 
vanuit de rook van de waterput.

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  (lees: 
opdracht gegeven) om zoals 
schorpioenen de mens te pijnigen (:4)

Openbaring 9 





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 

vijf maanden vergl. de 150 dagen 
van de zondvloed (Gen.7:24)



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

= geen gewone sprinkhanen, vergl. Spr.30:27:
"... de sprinkhanen hebben geen koning, 
toch trekken zij gezamenlijk in goede 
orde op..."

Openbaring 9 



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

> door een boodschapper uit de 
afgrond (ABUSSOS) aangestuurd 

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.

APOLLO = verwoester, verderver
• Apollo, hier niet geassocieerd met boven 

(NASA) maar met de onderwereld >

Openbaring 9 



m.a.w. onderaards 
= buitenaards





7 En wanneer zij hun getuigenis 
tot een einde zouden brengen...

= de twee getuigen na drie en half jaar:
▪ getuigenis op het tempelplein
▪ tijdens Israëls grote verdrukking

Openbaring 11 



7 ... zal het beest dat opkomt vanuit de afgrond, 
hen oorlog aandoen...

later beschreven in hfst. 13 en 17
▪ de herleefde 6e leider van de tien-staten bond
▪ in zijn herleving een incarnatie vanuit de 

onderwereld

Openbaring 11 



7 ... en het zal hen overwinnen en hen doden.

> drie en half jaar oorlog en aan het einde 
van de termijn zal het Beest 'succes' hebben
▪ d.w.z. na drie en halve dag staan ze op 

Openbaring 11 





8 Het Beest dat je waarnam 
was [wel] en is niet, 
en het is aanstaande op te komen
vanuit de afgrond 
en het gaat ten onder...

a. het was - nl. als kop zes
b. is niet > want wordt gedood 13:3; 17,10,11
c. het komt op > herstelt wonderbaarlijk, 

maar.... vanuit de afgrond

Openbaring 17 





1 En ik nam een engel waar,
neerdalend uit de hemel...

als logisch vervolg op het voorgaande: 
▪ na de ondergang van Babylon (hst.18)
▪ na de gevangenneming van "het Beest en 

de valse profeet"
▪ nu de gevangenneming van hun beider 

inspirator: de diabolos...

Openbaring 20 



1 ... hebbende de sleutel van de afgrond
en een grote keten op zijn hand.

▪ vergl. 9:1
"de sleutel van de waterput van de afgrond"

Openbaring 20 



1 ... hebbende de sleutel van de afgrond
en een grote keten op zijn hand.

= idiomatisch: in zijn hand
▪ zie St. Vert., NBG51, enz. 

Openbaring 20 



2 En hij greep de draak, 
de oude slang, 
dat is de diabolos 
en de satan... 

vergl. de aanduidingen in 12:9 >

Openbaring 20 



satans drie stadia van vernedering



2 ... en hij bond hem duizend jaren.

het begin van de duizend jaren valt samen met 
de binding van satan, 
▪ het einde van de duizend jaren valt samen 

met zijn loslating (20:7)
▪ in elk vers vanaf hier (2,3,4,5,6,7 = 6x) 

wordt de lengte van de periode genoemd. 

Openbaring 20 



3 En hij wierp hem in de afgrond 
en sloot en verzegelde die boven hem...

elke bewegingsvrijheid op aarde 
wordt hem ontnomen:

1. gebonden
2. in de afgrond geworpen
3. afgrond afgesloten
4. afsluiting verzegeld

Openbaring 20 



3 ... opdat hij de natiën 
niet meer zou doen dwalen
totdat de duizend jaren 
voleindigd zouden worden...

= de overgebleven (=het overblijfsel) 
van de natiën

Openbaring 20 



3 ... opdat hij de natiën
niet meer zou doen dwalen 
totdat de duizend jaren 
voleindigd zouden worden...

zoals hij deed, nadat hij uit de hemel op aarde 
was geworpen (12:9):

"... die de hele bewoonde wereld doet dwalen"

Openbaring 20 



3 ... opdat hij de natiën 
niet meer zou doen dwalen
totdat de duizend jaren 
voleindigd zouden worden...

karakteristiek voor de duizend jaren:
▪ satans binding;
▪ zijn onvermogen om de natiën te doen dwalen

Openbaring 20 



3 ... Daarna moet hij een kleine tijd 
worden losgemaakt. 

satans verblijf in de afgrond: 
▪ een voorlopige hechtenis
▪ daarna blijkt hij een 'recidivist' te zijn

Openbaring 20 





Filippi 2 

9 Daarom ook verhoogt God Hem uitermate 
en schenkt Hem in genade 
de naam boven alle naam... 



Filippi 2 

10 opdat in de naam van Jezus
alle knie zal buigen, 
van hemelsen, aardsen en onderaardsen, 

allen die onder de aarde verbleven of 
(zullen) verblijven:
▪ overleden en begraven
▪ de geesten in de gevangenis
▪ engelen van de afgrond
▪ satan 



Filippi 2 

11 en alle tong zal instemmen
dat Jezus Christus Heer is, 
tot heerlijkheid van God, de Vader. 

geen creatuur ontkomt aan deze conclusie! 



de volgende keer (DV) 
16 maart: 

de tijdlijn van het NT
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