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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (7)

Openbaring 8

●  Bijbelstudie n.t.Ds. M. Maas

Vers 1
ij de opening van het zevende zegel klin-
ken er zeven bazuinstoten die oordelen 

aankondigen. Rampen zullen over de aarde 
komen. Ze fungeren als alarmsignalen die 
ons duidelijk maken dat deze wereld vol 
kwaad vergaat. Wanneer dat zal zijn, we-
ten we niet, maar het kwaad heeft niet het 
eeuwige leven. Maar voordat de bazuinen 
worden geblazen, valt er eerst een stilte in 
de hemel van ongeveer een half uur. Kan 
dat? Klopt dat? Want in de hemel is er toch 
geen tijd? Daar wordt toch niet met uren 
gerekend? Dat klopt! Als de Bijbel spreekt 
over een uur, wordt daarmee geen klokuur 
bedoeld, maar een uur waarin iets beslissend 
gebeurt. Jezus bad vlak voor Zijn lijden en 
sterven: ‘Vader, het uur is gekomen, ver-
heerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U 
verheerlijkt’ (Joh. 17:1). Als Johannes schrijft 
over een stilte van een half uur, wil hij daar-
mee aangeven dat de eerste helft van de be-
slissende tijd reeds voorbij is. 
De eerste periode liep van de schepping tot 
en met de Hemelvaart. En de tweede periode 
is begonnen bij de Hemelvaart en loopt tot 
aan de wederkomst.

Vers 2
Alle hemelingen (ouderlingen, vier dieren, 
martelaren, engelen) houden een half uur 
lang de adem in en zijn gestopt met het zin-

gen van de lofzangen. Dat heeft te maken 
met de zeven engelen die voor Gods aan-
gezicht staan en een vooraanstaande positie 
hebben. Van twee kennen we hun naam: 
Gabriël en Michaël. Als het Lam het zevende 
zegel verbreekt, krijgt iedere engel een bazuin 
in de hand. Als God zegt dat ze moeten bla-
zen, moeten ze op die manier Gods oordelen 
aankondigen die over aarde zullen gaan. Dat 
is de reden waarom alle hemelingen stil zijn, 
de adem inhouden en gespannen wachten 
op het ogenblik wanneer die engelen gaan 
blazen. God zwijgt ook een half uur en doet 
dat uit liefde, zodat iedereen op aarde de tijd 
gebruikt om zich tot Hem te bekeren. God 
schept dus geen behagen in de dood van de 
goddeloze, maar wel dat hij zich bekeert en 
leeft. Gods zwijgen uit liefde duurt voort tot 
op vandaag en Hij geeft iedereen gelegenheid 
zich tot Hem te wenden. 

Vers 3 en 4
Tijdens die stilte gebeurt er één en ander. 
Johannes ziet in de hemel de tabernakel die 
Mozes destijds naar hemels voorbeeld heeft 
gemaakt. Vervolgens valt zijn oog op het 
gouden wierookvat (reukofferaltaar) en ziet 
daar een andere engel staan. Welke engel is 
dat? Is dat onze grote Hogepriester, Jezus 
Christus, Die vanaf die plaats alle gebeden 
van de heiligen, samen met Zijn volbrachte 
werk, laat opstijgen tot God? Wordt Hij 
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bedoeld Die alle gebeden zuivert en reinigt 
van verkeerde bijbedoelingen en kleingees-
tigheid? In ieder geval: voordat de zeven 
engelen de bazuinen aan de mond zetten 
om de oordelen aan te kondigen, worden 
eerst de gebeden van de heiligen aan God 
gegeven. Als er iets is dat Gods troon bereikt, 
als er iets is wat de Waarachtige wil heb-
ben, zijn dat de gebeden van alle heiligen. 
Is God niet geïnteresseerd in wereldnieuws 
of kerknieuws? God wil voor alle dingen de 
gebeden hebben van alle heiligen, want die 
worden gebruikt om Gods Woord te vervul-
len en om de wereld te regeren. Iemand zei 
eens: de wereldgeschiedenis loopt af op de 
gebeden van Gods kinderen.

Vers 5
Maar, let op, het beeld verandert: de engel 
neemt het wierookvat wat is leeggeraakt, vult 
dat met de vurige kolen van het andere altaar 
en werpt die op de aarde. Vervolgens gebeurt 
er iets wat we niet voor mogelijk houden: er 
komen stemmen, donderslagen, bliksemstra-
len en een aardbeving. Wat betekent dat? De 
gebeden van de heiligen worden verhoord. 
Als God die gebeden gaat verhoren, komt 
de aarde in beweging en raakt de wereld in 
beroering. Dan blijkt dus dat de gebeden van 
de heiligen de wereld regeren. Dan blijkt dat 
de wereld niet wordt geregeerd door trom-
petten en tanks, niet door Poetin of Biden, 
maar door de gebeden van de heiligen. Dan 
blijkt dat die gebeden niet voor niets zijn 
(geweest), maar Gods hart hebben geraakt en 
Hij ze gebruikt om de aarde te oordelen. En 
oordelen betekent dat God de dingen recht-
zet en dat Hij recht doet. Toen de heiligen 
hun gebeden opzonden, hebben ze dat niet 
bedoeld, want zo maakt God ze niet. Gods 
kinderen bidden niet: O God, oordeel de 

wereld. Zij bidden wel: O God, doe recht! 
Of: Ontferm U. En toch, zonder dat ze het 
beseffen, dragen die gebeden eraan bij dat 
Gods oordelen over de wereld gaan. 

Vers 6 en 7
De engelen gaan zich gereedmaken om op 
de bazuin te blazen. Als de eerste bazuin 
geblazen wordt, komt er hagel en vuur ver-
mengd met bloed op de aarde waardoor een 
derde deel van de bomen verbrandt en ook 
al het groene gras. Hagel, vuur en bloed doet 
denken aan de plagen die Egypte troffen, 
maar nu raken ze een veel groter deel van de 
aarde (derde deel). Dat is dus een fors deel 
van de aarde. God zegt niet vooraf waar Hij 
de aarde zal raken, maar we weten intussen 
dat heel wat delen van de aarde hard zijn 
geraakt vanwege de ongehoorzaamheid aan 
Zijn Woord. Gods genade is groot, maar er 
is ook een grens, God oordeelt niet zomaar, 
maar doet dat na herhaalde waarschuwingen. 
De geschiedenis van Israël spreekt boekde-
len. God neemt het niet als we Z’n woor-
den en wetten aan de kant schuiven, Gods 
scheppingsordeningen omkeren, ongeboren 
leven aan de lopende band ombrengen, het 
leven in eigen hand nemen, en Gods schone 
schepping slopen. Daarover komt Gods on-
genoegen. 

Vers 8 en 9
Als de tweede bazuin wordt geblazen, raakt 
Gods oordeel de zee, want een gloeiend ge-
vaarte van vuur, dat lijkt op een grote berg, 
wordt in de zee geworpen waardoor een 
derde deel van de zee verandert in bloed, een 
derde deel van de schepselen die op zee zijn, 
komen om en een derde deel van de sche-
pen vergaat. Johannes heeft waarschijnlijk 
gedacht aan een vulkanische uitbarsting met 
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desastreuze gevolgen voor de zee. Opnieuw 
doet dit oordeel denken aan één van de pla-
gen van Egypte. Wat zijn daarna velen op zee 
omgekomen. Hoeveel schepen zijn er  niet 
met man en muis vergaan. 

Vers 10 en 11
Als de derde bazuin wordt geblazen valt er 
een grote ster, Alsem, brandend als een fak-
kel uit de hemel en komt terecht op een 
derde deel van de rivieren en de waterbron-
nen, zodat veel mensen sterven, omdat het 
water bitter is geworden. Dat komt door de 
alsem. Dat is een plant die bittere bladeren 
en bloemen heeft en het water heeft vergif-
tigd. En wie van dat water drinkt, sterft. En 
wie de dampen inademt, loopt gevaar ziek 
te worden en ook te sterven. We weten dat 
water heel belangrijk is om te kunnen leven. 
Maar als God een derde deel van het water 
bitter maakt, groeit dat uit tot een ramp 
van ongekende omvang, omdat we zonder 
water niet kunnen leven. Wie volhardt in 
ongehoorzaamheid, heeft geen toekomst. De 
remedie is bekering van het mensdom tot 
God, de Bron van ons bestaan. 

Vers 12
Als de vierde bazuin wordt geblazen, wordt 
zon, maan en sterren geraakt. En wel zo dat 
een derde deel verduisterd wordt. Met ge-
volgen voor dag en nacht. Dat dit ernstig is, 
behoeft geen betoog. Want als lichtdragers 
worden getroffen, raakt dat aan de voorwaar-
de om te kunnen leven. We zeggen: als er 
geen licht is, dan ook geen leven. Geestelijk 
gesproken gaat dat ook op. Als het Licht van 
de wereld zich verbergt, wordt het donker en 
doods, en verkeren schepselen en schepping 
in groot gevaar. Ook dit oordeel heeft te ma-
ken met onze ongehoorzaamheid. Want als 

wij Gods geboden, die we met lampen kun-
nen vergelijken, uitdoen, wordt het donker. 
En als God Zijn oordeel daarover laat gaan 
door een deel van Zijn aangezicht te bedek-
ken, wordt het net zo duister als destijds in 
Egypte en kan geen hand voor ogen meer 
worden gezien.  

Vers 13
Johannes hoort en ziet een engel (arend), 
die hoog aan de hemel vliegt en met luide 
stem roept: wee, wee, wee, hun die op aarde 
wonen, vanwege de overige bazuinstoten van 
de drie engelen die nog op de bazuin zullen 
blazen. We hebben er intussen vier gehad, 
en dat was al erg, maar er volgen er nog drie, 
maar die zijn nog veel erger. Dat woord ‘wee’ 
is geen dreigement, maar heeft alles te maken 
met een angstig voorgevoel en ontzetting. 
Het woord ‘wee’ ligt dicht tegen het woord 
weeën aan. En de weeën hebben te maken 
met crises die op aarde zullen gebeuren. Wat 
aangrijpend is, bedekt de Bijbel niet, maar 
laat het ons zien. Met andere woorden: kijk 
niet weg, maar kijk ernaar, wees niet bang, 
en weet dat de verlossing nabij is. De arend 
schreeuwt, maar dreigt niet, want een arend 
is naar Joods besef geen dier dat dreigt en 
rooft, maar een beeld van een beest dat bij 
ons in buurt blijft en waar nodig ons draagt 
op de vleugels. Johannes vult ons niet met 
vrees, maar wekt op tot volharding. Angst 
wordt door de wereld aangewakkerd (poli-
tiek, wetenschap, economie), maar God 
maakt ons niet bang, maar roept op om ons 
vertrouwen op Hem te stellen. 

Gespreksvragen
1. In hoeverre leeft het besef dat uw gebeden 

van grote betekenis zijn voor de door-
braak van Gods Koninkrijk? En dat u 
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samen met God de wereld regeert? Welke 
consequenties heeft die wetenschap voor uw 
gebedsleven?

2. In verschillende Psalmen wordt gebeden om 
de vergelding van de vijanden. Mogen wij 
die gebeden overnemen of is dat ongepast? 
Hoe zit dat? Bidden we vaak te ‘keurig’? 

3. Johannes noemt rampen die aarde, zee, 
drinkwater en hemellichamen treffen. Kunt 

u bepaalde rampen uit onze dagen noemen 
en verbinden met Openbaring 8?  

4. In hoeverre moet de actualiteit van ‘ramp 
en leed’ in de prediking aan de orde ko-
men?

5. Als we Gods scheppingsordeningen om-
keren, is niet de hemel, maar de hel boven 
ons. Reageer!


