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Inleiding
penbaring 8 eindigt met een drievou-
dig wee. Dat slaat op de komende drie 

engelen die op de bazuin zullen blazen. Het 
geluid van de bazuin is bedoeld om aan te 
geven dat God de zonde straft, maar vooral 
om allen te troosten die God liefhebben. 

Zij krijgen te horen dat God het kwaad 
straft en met Zijn vijanden op niet mis te 
verstane manier afrekent. Niettemin zullen 
er weer verschrikkelijke dingen plaatsvinden. 
Werd in Openbaring 8 een derde deel van de 
schepping geraakt, in Openbaring 9 wordt 
een derde deel van de mensheid getroffen. 
Ooit zei iemand in dit verband: Als de hemel 
niet door hen gewenst wordt, krijgen ze de 
hel over zich heen. Maar degenen die door 
God verzegeld zijn, worden voor die ver-
schrikkelijke oordelen bewaard.

Vers 1
Als de vijfde bazuin klinkt, ziet Johannes in 
een visioen een ster uit de hemel vallen. Er 
worden verschillende verklaringen gegeven 
wie of wat er met die ster bedoeld wordt. 
Maar de meesten gaan er vanuit dat die 
bijzondere ster, die menselijke trekken ver-
toont, symbool staat voor de satan 

(Luk. 10:18). Vóór de Hemelvaart had hij 
een zekere toegang tot de hemel, maar ná de 
Hemelvaart heeft hij z’n werkterrein in deze 
wereld (Openb. 12). Hij krijgt de sleutel - en 
daarmee een zekere bevoegdheid - om de 
put van de afgrond te openen die vol zit met 
duivelen. 

Vers 2 – 6
Johannes ziet enorme rookwolken uit die put 
omhoog komen. Rook is vaak een teken van 
iets heel aangrijpends en staat symbool voor 
allerlei vormen van misleiding. De rook is zo 
dik dat het alle licht en zicht op de werkelijk-
heid wegneemt. In die donkere rookwolken 
blijken sprinkhanen te zitten die allerminst 
onschuldig zijn. Sprinkhanen zijn een nacht-
merrie voor boeren, want ze kunnen veel 
schade toebrengen aan gewassen. Maar deze 
schorpioenachtige sprinkhanen brengen 
geen schade toe aan het land, maar bezor-
gen de mensen heel veel pijn en nemen alle 
levensvreugde weg. God straft wel degelijk 
degenen die Zijn volk vervolgen, verdruk-
ken en vermoorden en gebruikt daar nota 
bene Zijn grote tegenstander voor. De wereld 
die van God niets wil weten, kan niet straf-
feloos haar gang gaan. De pijn is blijkbaar 
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zo ondraaglijk dat men het liefst zou sterven. 
Alleen, de dood is in geen velden of wegen te 
bekennen. Aangrijpend! Het is bijzonder dat 
Gods verzegelden wel leven te midden van 
deze rampen, maar er niet door worden ge-
troffen. God zorgt op een bijzondere manier 
voor Zijn volk en kinderen. Vanuit de kerk-
geschiedenis weten we dat juist in barre en 
benauwde omstandigheden de kerk bloeide 
en groeide. Dwars door de oordelen heen 
bouwde God Zijn Koninkrijk. De pijniging 
duurt vijf maanden. Dit kan verwijzen naar 
de levensduur van een sprinkhaan en geeft 
aan dat de pijniging er niet om liegt, maar 
wel begrensd is. De vijf maanden kunnen 
ook verwijzen naar de zondvloed en onder-
strepen dat de pijn een oordeel is van God. 
Het getal vijf kan ook staan voor een be-
hoorlijk lange tijd die niet onderschat moet 
worden. De genoemde pijn kan bestaan uit 
verschillende zaken (ziekte, zorg, onrust, 
ontwrichting, onzekerheid, geestelijke duis-
ternis, allerlei doodsmachten die zich via 
middelen en mensen verheffen, luxe die tot 
leegte leidt etc.). De pijn is op den duur niet 
meer te harden, en wel op zo’n manier dat 
men naar de dood verlangt.  

Vers 7 – 12
Dat we het beeld van de sprinkhanen sym-
bolisch moeten nemen, blijkt uit het feit hoe 
Johannes ze heeft waargenomen. Ze zien 
eruit als strijdpaarden met menselijke gezich-
ten, vrouwenhaar, leeuwentanden en schor-
pioenenstaarten. Het venijn van dit duivelse 
leger zit in de staart. Ze verleiden, vernielen, 
verscheuren en verderven de mensen. Er is 

geen mens die tegen dit duivelse leger is op-
gewassen. 

Vers 13 – 19
Als de zesde bazuin klinkt, hoort Johannes 
een stem uit de vier hoornen van het gouden 
altaar dat voor God was. Dat herinnert ons 
aan de zielen ónder het altaar die roepen 
om recht (6:9-11). Ook aan de gebeden die 
óp dat altaar zijn neergelegd (8:3-5). En nu 
horen we vanáf dat altaar een stem roepen 
om de vier engelen te ontbinden. Dat blijken 
vier oordeelsengelen te zijn die bij de Eufraat 
zitten. Dat is een plaats van onheil waar de 
Assyriërs en Babyloniërs wonen (Jes. 7:20; 
Jer. 46:10). De strijd die Johannes ziet ver-
toont de trekken van het rode oorlogspaard 
(6:3-4). Hij ziet heel veel strijders in één 
ogenblik een derde deel van de mensheid om 
het leven brengen. Miljoenen mensen vinden 
de dood door bijvoorbeeld aardbevingen, 
overstromingen, epidemieën. Om zulk soort 
oordelen gaat het hier. 

Wat heeft dit te betekenen?  De volken die 
Gods volk (Israël en de Kerk) vervolgen, 
verdrukken en vermoorden worden gestraft 
voor hun wandaden. De vier engelen staan 
symbool voor een allesomvattend oordeel. 
Dat oordeel gebeurt de eeuwen door - dan 
eens hier, dan eens daar. En ook precies op 
Gods tijd, geen uur te vroeg en geen mi-
nuut te laat. God doet dit om degenen te 
waarschuwen die mogen blijven leven (twee 
derde deel van de mensheid) en om allen die 
de Heere vrezen te troosten. Door alles heen 
blijkt dat alles ligt in de handen van de Al-
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machtige. God regeert de wereld, waakt over 
Zijn Woord, en waakt over de Zijnen. 

De vier engelen brengen grote legers tevoor-
schijn waarin veel paarden en ruiters te zien 
zijn. Johannes noemt getallen waar we van 
duizelen. Tienduizend was in die tijd het 
hoogste getal dat genoemd kon worden. Als 
we gaan becijferen komen we aan een getal 
van tweehonderd miljoen. Dat is drie keer 
zoveel dan alle inwoners van het Romeinse 
Rijk. Dat geeft aan dat de goddelijke oor-
deelsengelen heel machtig zijn. Daar kan het 
leger van het Romeinse Rijk met maximaal 
tweehonderdvijftigduizend soldaten niet te-
genop. Dat onderstreept de almacht van God 
tegenover de macht van Zijn tegenstander. 
Het lijkt er vaak op dat Gods tegenstander 
het voor het zeggen heeft, maar hier blijkt 
duidelijk dat het – tot onze troost – anders 
is. Johannes ziet dat de ruiters vuurrode, 
rookkleurige en zwavelkleurige borstharnas-
sen hebben. En de hoofden van de paarden 
lijken op leeuwenkoppen. En uit hun mond 
komt vuur, rook en zwavel (zie ook Job 41). 
De beelden geven aan dat de oordelen – in 
welke vorm ook –  verwoestend en verschrik-
kelijk, aangrijpend en ingrijpend zijn. 

Vers 20 en 21
Waarom laat God ons voor deze aangrijpen-
de oordelen waarschuwen? Waarom gebeu-
ren er zoveel rampen? Waarom roept God op 
deze manier? Opdat de mensen zich tot God 
zullen bekeren! Maar de werkelijkheid is dat 
men niet breekt met de zonde en niet terug-
keert tot God. De mensen vervolgen hun 

leven op de weg van de zonde. Het is een 
weg van volharding, verzet en vijandschap te-
gen alles wat te maken heeft met de Almach-
tige. Men blijft de demonen ruimte bieden 
om hun geest te vergiftigen. Men blijft de 
afgoden (geld, goed, vakantie, vertier, en al-
les wat te maken heeft met hebben, halen en 
houden) aanbidden. Wat voorbijgaat en geen 
inhoud heeft, wordt tot het bittere einde toe 
vereerd. Moord en doodslag, verslaving en 
verloedering, grensoverschrijdend gedrag en 
ongebreideld genieten teisteren de samen-
leving. Wie Gods Woord niet wil gehoor-
zamen, gaat van kwaad tot erger. Maar wie 
niet met de zonde wil breken, zal er zelf door 
gebroken worden. Op de dag van het oordeel 
kan niemand zeggen: ik kon niet anders, 
maar: ik wilde niet anders.  

Het is aangrijpend dat velen (twee derde 
deel) zich niet tot God bekeren. Hebben wij 
ons intussen wel tot God bekeerd? Er wordt 
weleens gezegd dat oordelen mensen op an-
dere gedachten brengen. Het is echter meer 
uitzondering dan regel. Wat is de winst van 
de coronaperiode voor God (geweest)? Er 
zijn inderdaad mensen die op hun schreden 
zijn teruggekeerd tot de Schrift. Er zijn men-
sen die de Verlosser hebben leren kennen en 
Hem volgen. Dat is iets om diep dankbaar 
voor te zijn. Tegelijk is het verbazingwek-
kend hoe snel de samenleving de draad van 
voor corona weer heeft opgepakt en aan een 
inhaalslag is begonnen. U toch niet?

Gespreksvragen
1. Uit welk (werk)woord blijkt dat God de 
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regie heeft? Zie vers 1, 3 en 5.  
Welke troost ligt daarin opgesloten?

2. De invloed van de boze neemt op al-
lerlei terreinen hand over hand toe. Hoe 
moeten we daar als kerk mee omgaan? En 
persoonlijk? Denk daarbij aan Ef. 6:10-17 
en 1 Pet. 3:14b. 

3. Waar staan de schorpioenachtige sprink-
hanen symbool voor? Als we onze tijd 
spiegelen aan wat Johannes ziet in dit visi-
oen, welke concrete voorbeelden kunnen 
we dan geven? Wat doet deze benauwde 
tijd met u? Wat hebt u ontvangen om 
staande te blijven? Betrek daarbij Rom. 

5:1-5 en 8:18-30. 
4. Welk verband ziet u tussen Joël 1 en 2 en 

Openbaring 9: 1 – 12? 
5. Kunt u voorbeelden geven uit de kerkge-

schiedenis waaruit blijkt dat God juist in 
bange en barre tijden terreinwinst boekt 
ten gunste van Zijn Koninkrijk?

6. Ondanks de oordelen ziet Johannes dat 
mensen zich niet bekeren. Is het echt 
hopeloos gesteld met de mensheid? Hoe 
heeft de Heere u aan Zijn voeten gekre-
gen? Welke dingen moet u in het licht 
van Gods Woord doen en nalaten als het 
gaat om dagelijkse bekering?


