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Openbaring 9         W. van der Hoek 

Indeling Openbaring 
Openb. 1:1-8     Proloog 
Openb. 1:9-20     ‘Hetgeen gij gezien hebt’ 
Openb. 2-5     ‘Hetgeen is’  

    - op aarde 
    - in de hemel 

Openb. 6-22:9     ‘Hetgeen na deze geschieden zal’ 
                                 - zeven zegels 
                                 - zeven bazuinen 
                                 - zeven schalen 
                                 - voleinding 
Openb. 22:10-21  Epiloog 
 
Ik ga u helpen een beetje structuur aan te brengen in dit gedeelte.  
In hoofdstuk 9 zien we de demonische machten en krachten die worden losgelaten op aarde.  
Eigenlijk is dit de samenvatting van heel hoofdstuk 9. God opent de afgrond, de put van verderf. Dat is 
niet de hel, niet het dodenrijk, maar de verbergplaats van gevallen engelen. Dat wordt in het Grieks 
abyssos genoemd. Dat is wat anders dan hades en sjeool. De abyssos is de plek waar God de demonen 
voor lange tijd heeft opgeborgen. Daarin zitten allerlei figuren die ons voorstellingsvermogen te boven 
gaan.  
 
Het woord abyssos komt een paar keer in de Bijbel voor. We lezen daarover dat dit een afschuwelijke 
plek is waar rook, zwavel en vuur is. In die put zitten dus de gevallen engelen die uit de hemel zijn 
gevallen. Daarover lezen we ook in Jesaja en Ezechiël. Het is ook de plek waarin satan wordt gestopt 
ten tijde van het duizendjarig vrederijk (Openb. 20). Satan wordt daar niet in de hel – zijn eeuwige 
bestemming – gestopt, dat is pas aan het eind. Het gaat hier om een tijdelijke bestemming zoals het 
dodenrijk.  
 
Abyssos is ook de plek waar de godenzonen naartoe zijn verbannen (Gen. 6). De godenzonen die 
zich in de tijd van Noach vermengden met de mensen. Dit is trouwens een heel moeilijk verhaal, 
want, wie waren dat nou precies? Eén van de meest aangenomen verklaring is dat het daar ook 
gevallen engelen en demonen waren.  
In hoofdstuk 9 krijgen we een setting te zien zoals in de dagen van Noach. Jezus zei Zelf ook: ‘Zoals de 
dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren 
in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag 
waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen 
wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Matth. 24:37-39). 
Bij het verhaal over de godenzonen wordt er gedacht aan reuzen die bijna mytisch worden 
beschreven. Wat we weten is dat zij in de abyssos zijn gestopt. Dus de link naar de tijd van Noach is 
sterk aanwezig.  
In vers 5 wordt het getal vijf maanden genoemd, dat is 150 dagen. In het verhaal over de zondvloed 
lezen we: ‘En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde’ (Gen. 7:24). Er vind 
een oordeel plaats.  
 
De vijfde engel 
1. ‘En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En 
hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.’ 
Er staat niet ‘ik zag een ster uit de hemel vallen’. Van de ster wordt gezegd dat hij in het verleden op 
de aarde is gevallen. Wie is dit? Satan. In o.a. in Jesaja 14 – waar gesproken wordt over de verlossing 
uit Babel – lezen we dat verhaal over satan. Satan is de vorst, overste van deze wereld. Maar wie is 
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hij werkelijk? Wij denken soms dat satan en God op gelijke hoogte staan, dat het God versus de satan 
is. Dat mocht hij willen! Dat is wat hij ons wil laten denken. Maar satan is niet méér dan een 
gevallen engel. Jesaja 14 vanaf vers 12-15 bevestigd dat ook: 
 

Hoe bent u uit de hemel gevallen, 
morgenster, zoon van de dageraad! 

U ligt geveld op de aarde, 
overwinnaar over de heidenvolken! 

En ú zei in uw hart: 
Ik zal opstijgen naar de hemel; 

tot boven Gods sterren 
zal ik mijn troon verheffen, 

ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting 
aan de noordzijde. 

Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, 
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 

Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, 
in het diepst van de kuil! 

 
Dát is het ware kenmerk van satan: ‘ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste’. Maar hij is niet 
méér dan een engel die uit de hemel gevallen is.  
Terug naar Openbaring 6: Een ster die óóit gevallen is uit de hemel. We weten dus gelijk over wie dit 
gaat.  
Door wie wordt de sleutel gegeven? Door God Zelf. Want wie is aan het oordelen? God Zelf is aan het 
oordelen en Hij geeft tijdelijk de ruimte om dit te laten plaatsvinden. Dat is best moeilijk te begrijpen, 
want is Hij dan de God van het kwaad? Nee, Hij geeft ruimte. Om wat te doen? Om datgene wat zij 
vereren te gaan ontmoeten. Vers 20: ‘zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, 
koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen’. De mensheid is daarmee 
bezig en wat doet God? God zegt: ‘Oké, Ik zal je laten ontmoeten diegene die jij aan het aanbidden 
bent’. Kortom: ‘Ik laat je de consequenties ervaren van wat jullie aan het doen zijn’. God is niet de 
bron van het kwaad maar zegt: ‘Ik trek Mij even terug. Hier heb je de sleutel van de put waaruit jullie 
je machten en krachten vandaan willen halen en die jullie graag aanbidden. Je wilt graag de machten 
en duisternis ontmoeten? Nou, alsjeblieft, hier krijg je de duisternis over je heen’. Het is even in mijn 
eigen woorden wat hier gaat gebeuren.  
Tot die tijd is het God die de gevallen engelen heeft opgesloten. Dat is genade, broeders en zusters. 
Wij zouden niet staande blijven als die helse machten en krachten ten volle over de aarde zullen 
komen. Dus de ‘ster’ is een verwijzing naar satan, maar is niet satan zelf, hij zal láter op de aarde 
geworpen worden. Hier is het een macht en een kracht waaruit duidelijk wordt wie dat is, nl. de 
engel van afgrond, zie vers 11: ‘En zij hadden 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’. Kortom: de deksel 
gaat van het put. 
 
2. ‘En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En 
de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.’ 
Bedenk dat het niet letterlijk rook is. Het is het woord ‘mist’ en ‘waas’. Er komt een waas op, een 
verblinding. De naam van satan is twijfelbrenger, mistopwerper. Wij zeggen weleens rookgordijn.  
Als de zon en maan verduisterd worden dan is dat een teken van Gods oordeel. God laat het toe. 
Het is niet zo dat satan bij zichzelf dacht dat hij weleens even die put zou opentrekken. Nee, God 
staat het toe dat de mens sterker gaat ervaren wie zij aan het aanbidden zijn. ‘Jullie willen graag met 
demonen in contact komen en met geesten en occultisme? Nou, alsjeblieft, dan zal je het krijgen 
ook, je zult het ontmoeten. En zeg niet dat Ík slecht ben, want júllie willen dit! Ik geef alleen maar 
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ruimte’. God is nl. goed, heilig en rechtvaardig, in Zijn aanwezigheid is geen duisternis. God is niet de 
bron van het kwaad.  
 
3. ‘En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen 
van de aarde macht hebben.’ 
Sprinkhanen verwijst naar de achtste plaag in Egypte waar sprinkhanen het gewas opaten.  
In vers 4 zien we dat het niet letterlijk sprinkhanen waren maar gruwelijke monsters. Het is heel 
lastig te duiden dat we hier niet te maken hebben met natuurlijke sprinkhanen. Hun kenmerken zijn 
vreemd. Maar waarom in dit hoofdstuk al die moeilijke termen waarbij we moeilijk iets kunnen 
voorstellen en begrijpen? Bedenk dat Johannes het te zien krijgt. De mens Johannes zit op Patmos. 
Stel dat jij deze beelden te zien krijgt en je moet het opschrijven met de woordenkennis die jij hebt. 
Je moet beschrijven over iets wat tenminste tweeduizend jaar verderop is.  
Ik probeer me daar ook een voorstelling van te maken (en zeg dus niet dat het ook zo is!). Hieronder 
een plaatje van een sprinkhaan die wij kennen. En Johannes zegt daarover vanaf vers 7: ‘En de 
sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen 
zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar 
van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en 
het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En 
zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten.’ 

 
Wat ik weleens denk – ik zeg dus níet dat het er staat: Stel dat Johannes vliegtuigen of helikopters 
gezien zou hebben, hoe zou jij in het jaar 90 na Chr. een vliegtuig hebben beschreven terwijl je ze nog 
nooit hebt gezien? Voor Johannes moet het verschrikkelijk zijn geweest. Dat is hetzelfde als dat jou 
gevraagd wordt om een beschrijving te geven van bijvoorbeeld 2000 jaar verder. 
Bij dit hoofdstuk denk ik weleens: wat heeft hij nou gezien? En tegelijkertijd moet je daarmee 
uitkijken want het is wel de Schrift. Er staat niet vliegtuigen of helikopters. Het maakt dit hoofdstuk 
best lastig om het te verklaren. Als ik nu zou zeggen dit zijn vliegtuigen en helikopters, terwijl het 
misschien niet zo is. De vraag die wij ons moeten stellen is: waar gáát het hierover? Wat nl. gezegd 
wordt is dat de demonische beerput wordt opengetrokken en dat mensen demonen te zien 
krijgen. Wat gebeurt daar? Is het de demonische wereld die wordt losgelaten en zich verplaatst in 
mensen die demonisch worden belast en elkaar afslachten? Een zeer aannemelijk iets. Of hebben we 
daadwerkelijk te maken met iets wat de mensheid nog nooit gezien heeft? Een moeilijke vraag. Dus, 
gaat het hier om letterlijke vreemde, mythische wezens, of gaat het hier om een beschrijving van wat 
Johannes ziet?  
 
In vers 4 zie je de genade van God doorklinken voor die groep die in die periode tot geloof gekomen 
is. Een groep gelovigen uit de Joden en heidenen die dan de Here Jezus aannemen en het zegel van 
God krijgen. Zij worden niet getroffen. Het zal er wel voor zorgen dat die groep verzegelden alle 
ellende nog eens extra over zich heen krijgt. Zoals het Joodse volk in de Middeleeuwen niet getroffen 
werd door de pest omdat men zich aan de reinheidswetten hield óók de volle laag van de pogroms 
kreeg, zal het ook deze groep niet makkelijk krijgen. 
 
Het effect van de sprinkhanen (wat ze doen) 
Er wordt vier keer ‘maar’ gezegd.  
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4. ‘En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of 
welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op 
hun voorhoofd hadden.’ 
1. ‘maar alleen de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden’. 
 
5. ‘En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. 
Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.’ 
2. ‘niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen (om hen te laten beseffen wat er gebeurt), vijf 
maanden lang’ (verwijzing naar Noach). Het moet vreselijk pijnlijk zijn om gestoken te worden 
door een schorpioen.  
 
6. ‘En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar 
verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.’ 
3. ‘En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden’.  
4. ‘En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten’. 
 
Ze zullen het ondergaan als een oordeel. Je ziet dat de mensen krijgen wat ze verlangen. Ze 
aanbidden de demonen. Maar Gods wens is niet dat ze de demonen aanbidden maar tot Hém 
komen. In vers 20 staat dat de mensen zich niet bekeerden. De ontmoeting met de levende God is 
dat je zult leven. Maar zij dachten dat als ze tot de demonen zouden bidden, zij zouden leven. Maar 
het blijkt een pijnigend leven te zijn. Waar is dit een voorstadium van? Van de hel waar een 
eeuwigdurende pijn is, waar mensen het verlangen hebben er niet meer te zijn en een 
tandenknarsende wroeging hebben van ‘had ik maar’. Ze krijgen hier een voorproefje mét de kans 
zich te bekeren. Later, in Openbaring 20, zien we dat er geen bekering meer mogelijk is.  
En toch bekeren ze zich niet. Je ziet dat de mensheid ver weggedreven is en de levende God niet 
gezocht wordt.  
 
De kenmerken van de sprinkhanen (de demonen) 
7. ‘En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun 
koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.’ 
Het woord ‘krans’, de stefanos. Dat is wat de ruiter op het witte paard in hoofdstuk 6 ook droeg. Hij 
was de nep-Christus. De stefanos was de lauwerkrans van de Romeinse keizer. De Romeinse keizer 
wordt in Openbaring gezien als de gezant van de satan. Dus het wordt duidelijk bij wie ze vandaan 
komen, nl. van de duisternis: ‘Overwinnende om te overwinnen’. Maar Wie had er ook alweer 
overwonnen? Christus. Vandaar ook die satanische strijd om die plek te krijgen. Dus zij komen 
tevoorschijn alsof zij de winnaars zijn. Alsof zij diegenen zijn die de vrede komen brengen. Zij sluiten 
daarbij aan bij de ruiters op de paarden in hoofdstuk 6. Die ruiters op de witte paarden zagen er nog 
enigszins uit, maar hier zie je dat het gedrochten zijn. Door de kransen van goud doen zij zich voor 
als de overwinnaars: ‘Wij zijn geweldig! Wij zullen de macht brengen, wij zullen overwinning 
brengen!’  
Hun gezichten leken op die van mensen. Ja, natuurlijk. Als ze hun ware gezicht zouden laten zien dan 
wil je er zeker niets mee te maken hebben. Het is dus een verkapte vermomming. Als mensen, als 
zijnde één van ons. Zoals ook de hele Griekse godenwereld in die tijd gezichten hadden van mensen.  
 
8. ‘En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 
9. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van 
wagens met veel paarden die ten strijde snellen. 
10. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij 
hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 
11. En zij hadden 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. 
12. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.’ 
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Er staat hier loshangend haar. In het Oude Testament is onverzorgd, loshangend haar een teken van 
onreinheid en hoererij. Dus dat moet je hier ook in zien. Onrein waren ze, een beetje hoerig.  
En tanden als tanden van leeuwen betekent gevaarlijk. Dus er worden hier kenmerken gezien: ze 
doen zich voor als overwinnaar, ze doen zich voor met een vriendelijk gezicht en ze hebben 
maskers, ze zijn hoerig en onrein en ze zijn gevaarlijk.  
 
Ik ken een boekwinkel waar twee planken vol staan met boeken waarin staat hoe jij in contact kunt 
komen met demonen, een cursus wicca, een cursus demonen oproepen, en dat voor maar een paar 
euro. Je wordt verleid met ‘Wil je meer weten wat er is tussen hemel en aarde, wil je in contact 
komen met de doden?’ Het staat vol met duivelse ellende. Ik heb als voorganger meerdere malen 
gezien wat de consequenties kunnen zijn. En wat hier in deze tekst geldt, geldt ook vandaag. Ik 
waarschuw jongeren heel vaak door te zeggen: ‘Als je je bezighoudt met occulte dingen en denkt 
ach, leuk, spannend – en het begint soms met een kaartje leggen, glaasje draaien – wéét wie je 
gaat ontmoeten. Want als jij het de ruimte geeft, dan gaat dat ook gebeuren.’ We hebben diverse 
mensen in onze gemeente die daarvan kunnen getuigen en gelukkig daarvan ook gered en bevrijd 
zijn.  
Als hier in deze tekst de mensen actief de demonen gaan aanbidden – wat voor vandaag de dag ook 
geldt – dan zul je ook die vervelende, nare ontmoetingen krijgen. Dat doet ons beseffen dat wij, in de 
westerse kerk, vaak die wereld tussen hemel en aarde hebben weggehaald. In de 18e eeuw hebben 
wij schijnbaar besloten dat wat we niet zien ook niet bestaat. Dat is de moderne Verlichting: wat niet 
is, dat is niet. Voor satan perfect om zo in de 21ste eeuw heerlijk z’n gang te kunnen gaan. Want, wat 
we niet kunnen zien dat is er niet. En dat met de ontkerkelijking erbij want er is immers niks tussen 
hemel en aarde. En ondertussen zitten we aan kraaltjes te voelen en kun je de gekste dingen kopen 
in een esoterische winkel zoals de Wereldwinkel wat een occulte winkel is. En al die spullen zoals 
kaarsjes, poedertjes en geurtjes zouden je ‘rust’ brengen. Daar zie je het valse gezicht van die wereld. 
Je haalt de duisternis met grote schreden in huis. Er zijn er velen die dat doen door het kopen van 
bijvoorbeeld Boeddhabeelden en men denkt er verder niet bij na. Dat is ook precies wat er staat in 
vers 20: ‘zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten 
afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen’. Kortom: er is maar één God, en dat is de Here en de 
rest bestaat niet. Maar zegt u: ‘Die bestaat toch wel?’ ‘Nee’, zegt de Bijbel, ‘dat zijn dus demonen’. 
Wij denken een stuk steen te hebben en zeggen: ‘Dat is toch steen?’ Nee, demonen kunnen daarin 
en zorgen er wel voor dat jij wat wondertjes meemaakt en dat je denkt dat het écht rust geeft. Ja, 
het geeft rust, nep-rust. Tot de nacht aanbreekt. Totdat de duisternis aanbreekt. Totdat je alleen 
bent. Totdat het in je leven verkeerd gaat. En dan weet je het niet meer te vinden.  
Ik wil het toch gezegd hebben, want hier in deze tekst zien we daar de uitvergroting van. Een massale 
uitvergroting waarin God zegt: ‘Oké, ga je gang, doe het maar’. Maar er is genadetijd.  
 
De zesde engel 
13. ‘En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat 
vóór God stond, één stem komen. 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’.  
Dit is interessant, want dit vers wordt gekoppeld aan hoofdstuk 8:3: ‘En er kwam een andere engel, 
die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan’. Hier klonken de gebeden van de heiligen. 
En opnieuw zeg ik u: alle oordelen zijn een reactie op de gebeden van de heiligen die zeggen: ‘Here, 
doe recht’. Dit zijn Gods rechtvaardige oordelen. Er zit geen onrecht bij. God doet dit als reactie op al 
die mensen die geleden hebben onder de demonische werking. Die bijvoorbeeld gedood zijn door de 
Romeinse keizers en door de Kim Jong-uns. God zegt: ‘Ik laat het niet los, Ik zál rechtvaardig 
oordelen’.  
Het is hetzelfde altaar als hoofdstuk 8:3. Vóór God. Dus niet ván God.  
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14. ‘Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de 
grote rivier, de Eufraat.’ 
Vier engelen. Het getal vier heeft meestal te maken met alle windhoeken van de aarde. Kortom: uit 
alle hoeken barst het los. De Eufraat is het gebied waar altijd ellende vandaan gekomen is. Dat is het 
gebied waar naartoe gevlucht werd na de zondeval. Het is het gebied waar Babel en Assyrië ligt. Die 
vier engelen zijn gevallen engelen. Die zijn vastgebonden. Eerst waren er de legers sprinkhanen, nu 
komen er grotere machten. Het wordt heviger. De vier engelen worden losgelaten.  
 
15. ‘En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de 
dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.’ 
Kortom: het waren demonische engelen die altijd al van plan waren dat te doen. Maar door wie 
werden ze vastgebonden? Door God. Jezus zegt het ook heel duidelijk in Mattheüs 24 dat Hij niet het 
uur van Zijn komst weet, maar Hij zegt ook dat als God niet tegenhoudt, het niet te doen zou zijn. Als 
God wél loslaat, zál het ook niet te doen zijn. Op Gods tijd krijgen deze vier engelen óók de ruimte. 
Dus, die demonische put wordt gegeven en het wordt híer gegeven hun gang te gaan. De demon 
doet wat het doen moet: kapotmaken. Want hun koning is de verslinder, de vernietiger en verderver. 
Tot die tijd zijn ze vastgehouden. God maakt ze los, niet de satan. God zegt: ‘Oké, nog niet geluisterd, 
dan nog een poging’.  
 
16. ‘En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde 
hun aantal.’ 
Ze waren gereed en hun taak was het derde deel van de mensen te doden. Achter hen aan komen 
ook allerlei troepen. Waar lijkt dit op? Op de paarden in hoofdstuk 6: vier ruiters, vier engelen. Deze 
hebben echter een veel dramatischer gezicht en ze trekken zich voort met enorme legers.  
Hoe zat het ook al weer met het getal 10.000? Moeten we letterlijk gaan rekenen? Nee, 10.000 was 
het grootst denkbare getal wat ze kenden in de termen van toen. Dus het is ondenkbaar veel. Een 
grotere telling hadden ze in die tijd niet.  
 
17. ‘En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en 
zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun 
mond kwam vuur, rook en zwavel.’ 
Vuurrood, blauwzwart (letterlijk staat dit er) en zwavelkleurige borstharnassen. Herinner je nog die 
volgorde? De kleuren van de paarden uit hoofdstuk 6: witte paard, rode paard, zwarte paard en vaal, 
lijkkleurig; dit zijn demonische krachten en machten. Maar hier in hoofdstuk 9 zijn ze veel heftiger 
dan wat we zagen in hoofdstuk 6. Daar begint het ook dramatisch, maar je ziet dat het in hoofdstuk 9 
heftiger wordt, zoals de zegels, bazuinen en schalen heftiger worden. Wanneer wordt het het aller 
heftigst? Als de hoer van Babel op de troon zit. Het zal alleen maar heftiger en gekker worden en de 
druk op de gelovigen die daar tot geloof komen, wordt alleen maar heftiger. En de impact op de 
wereld wordt ook groter tot uiteindelijk op heel de wereld.  
 
18. ‘Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel 
die uit hun mond kwam.’ 
Hier raakt het niet de schepping maar de mensen. Uit hun mond: ze ademden dood en ellende.  
 
19. ‘Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met 
koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.’ 
Ook hier weer monsterlijke figuren. We kunnen ons daar niets bij voorstellen. En ga er geen plaatjes 
van opzoeken want ze kloppen niet. Houd het hierbij want we weten het niet.  
 
20. ‘En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de 
werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en 
houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.’ 
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21.’ Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van 
diefstal.’ 
Hier wordt het woord plagen genoemd, een verwijzing naar de plagen in Egypte.  
We lezen hier de trieste conclusie van hoofdstuk 9, waarin je zou denken álles is drama om je heen, 
maar mensen bekeerden zich niet.  
Gebeurt dat vandaag wél na Covid, na de inval in de Oekraïne, Eritrea en hongersnoden? We zíen het 
wel allemaal gebeuren. Hoe zat het ook alweer met het rijtje in Openbaring 6? De zgn. vredesmissie 
die daar door het witte paard wordt gebracht: volk tegen volk. Wat is daarvan de consequentie?  
Er waren veel dingen niet meer te koop: graan, zonnebloemolie (vgl. Oekraïne) en allerlei andere 
dingen. De consequentie is dat alles duurder wordt. Wie zijn de slachtoffers van dat alles? De armste 
mensen. Onze regering begint al te compenseren. Uiteindelijk is er ontevredenheid, intern gedoe en 
verzwakking. Dat gebeurt nu al. Ik zeg dus niet dat deze tekst daarop slaat, maar de patronen zijn 
zichtbaar.  
Bekeert men zich tot God? Vallen de mensen knielend neer en zeggen: ‘Here, grijp in, ontfermt U 
Zich over ons!’ Welnee. Ze zeggen: ‘We moeten een sterke EU hebben. We moeten een sterke NATO 
(NAVO) hebben. We moeten de machten en krachten gaan verzamelen om een sterke vuist te 
maken. Wij zullen sterk zijn! Wij zullen ons verenigen! Wij zullen de boel ordenen!’ Het gebeurt voor 
onze ogen in een paar maanden tijd. Patronen zijn zichtbaar. En wat als dit wereldwijd, mondiaal 
gaat gebeuren? Daar willen we niet aan denken. De Bijbel maakt duidelijk dat de dingen heftiger 
zullen worden. Ik ga dus niet zeggen dat het slaat op deze tekst en dat Poetin de antichrist is. Daar 
moeten we verre van blijven. Het zal blijken. De Gemeente krijgt dat wel te ontdekken voor de 
opname. Want, als de Gemeente er niet meer is, kan de antichrist zijn gang gaan. Hij heeft dan alle 
ruimte. De patronen zijn zichtbaar: crisissen volgen elkaar op en bekeert men zich dan tot God? Nee. 
Sterker nog: ‘zij bleven de demonen aanbidden’ (vs. 20).  
Ik heb net al gezegd dat een demon aanbidden alleen maar kan als hij er prettig uitziet. Je gaat geen 
monster aanbidden. Dus, zal hij er aantrekkelijk uit moeten zien. Paulus zei: ‘want de satan zelf doet 
zich voor als een engel van het licht’(2 Kor. 11:14). Dat zijn o.a. die Boeddhabeeldjes. Maar niet alleen 
dat. Het begint met allerlei steentjes, geurtjes en andere dingen. Het is aantrekkelijk. Maar de Bijbel 
is hierover heel duidelijk: het is maar een stuk karton, steen, plastic. Maar in de geestelijke gewesten 
is dat niet zo. In de geestelijke gewesten werkt het zo dat onze gedachten weggehaald worden van 
het kruis van Christus naar iets van ‘gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 
kunnen zien, horen of lopen’. Ze kunnen niks, want er is maar één God. De rest zijn door mensen 
gemaakte dingen waar demonen inkruipen. Die demon zal zich niet zomaar laten zien. Waarom zou 
hij als ze zich kunnen verstoppen in plaatjes, boekjes en in stemmetjes? In de boekhandel ligt een 
boek waarin staat hoe je in contact kunt komen met overledenen. Hartstikke leuk, toch? Dan kun je 
weten hoe het met je opa en oma gaat. Het mooie is dat ze zeggen dat het altijd goed gaat. En men 
doet je geloven dat dat ook altijd klopt. Maar wie is er dan aan het woord? Niet oma.  
Dit uitleggen aan een wereld die Jezus niet kent, en dit uitleggen aan jongeren is best moeilijk. Want 
het vraagt inzicht. Geloven wij het Woord van God dat er tussen hemel en aarde ook machten en 
krachten zijn? Dit is een heel moeilijk onderwerp om met mensen over te spreken. Er zijn veel kerken 
waar dit niet meer gelooft wordt en waar je als christen voor gek wordt verklaard.  
 
Dit hoofdstuk is niet alleen maar iets voor de toekomst. Want waarom zou Johannes dit te zien 
krijgen en moeten uitdelen aan de Gemeente? Opdat wij bedenken wie de Heer is en dat wij onszelf 
onderzoeken. En dat we bedenken of de Gemeente van de Here Jezus Christus, de stralende, witte 
Bruid is die Hem verwacht. Smetteloos, van zonden vrij en Hem verwachtende. Daarom moeten we 
dit soort hoofdstukken lezen en ons bedenken welke genade God ons heeft gegeven. Hoe groot Zijn 
liefde is dat Hij dit tóestaat voor de toekomst. Hij staat het toe. Zo groot is Zijn liefde. Zoals 
Johannes 3:16 zegt: ‘opdat de mens niet verloren gaat’.   


