“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Laatste Dagen - De eerste vijf bazuinen
Deze Bijbelstudie is een reactie op vragen die wij hebben ontvangen naar onze gedachten over zaken die
in de eindtijd zullen gebeuren; met nadruk op de eerste vijf bazuinen (zoals beschreven in Openbaring).
In de eerste studie van deze serie behandelden we kort het thema over de dag en het uur van Jesjoea’s
volgende komst’ (als reactie op de vele e-mails die we hebben ontvangen). Dit thema behandelen we
uitgebreid in onze studie Toetsen van de opname theologie.
Daarom zullen we dit thema niet behandelen in deze editie in de studieserie. Het onderwerp van de
nieuwe tempel willen we echter wel aansnijden. Veel mensen beweren dat er een tempel MOET worden
gebouwd voor de antichrist. Er is daar echter maar weinig onderbouwing voor. Ook al zou het best zo
kunnen zijn dat er in de eindtijd een tempel wordt gebouwd, toch zien wij er weinig bewijs voor dat het
MOET gebeuren.
Vaak wordt Openbaring 11 aangehaald. In dit hoofdstuk krijgt Johannes de opdracht om de tempel op te
meten. Lees maar:
Openbaring 11:1-2
“En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en
zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de
buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven.
En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang..”
Er zijn verschillende redenen waarom deze verzen geen goede onderbouwing zijn voor het idee dat er
een tempel MOET komen voordat de eindtijd begint. Een daarvan is dat de hele stad wordt gegeven aan
de heidenen (uitgezonderd de binnenhof van de tempel). Hoe kan dit vanuit fysiek oogpunt hout
snijden? (we hebben het hier over een fysieke tempel).
Elke keer dat de stad Jeruzalem fysiek werd ingenomen, werd ook de tempel veroverd. Als geheel! Dus,
als er een fysieke tempel wordt gebouwd waarvan de binnenhof goddelijk wordt beschermd, hoe komt
dat dan over voor de antichrist, die zijn “eigen” tempel niet eens kan binnengaan?
Daarbij lijkt het erop dat de bewering voor de “noodzaak” van een tempel in tegenspraak is met de
Bijbel. In Openbaring staat dat de buitenste voorhoven worden gegeven aan de heidenen, terwijl het
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altaar en de aanbidders zich binnenin de tempel bevinden.
Maar tegelijkertijd vermeldt 2 Thessalonicenzen 2:4 dat de antichrist zich installeert IN Gods tempel,
terwijl hij beweert God te zijn.
2 Thessalonicenzen 2:4
Hij verheft zich ook boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in
de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
Hoe kan de antichrist beweren God te zijn, als hij alleen maar in de buitenhof mag komen?
Er staat in Openbaring 11 dat de buitenste voorhoven worden “gegeven aan de heidenen” en dat alleen
de aanbidders van JHWH in de binnenhof zijn.
“Gegeven aan de heidenen.” Laten we niet vergeten dat “heiden” betekent ‘van de volken’, niet uit HET
volk van JHWH, Israël. Dus volgens Openbaring 11 mag iemand die niet tot het volk van JHWH, het
Lichaam van Christus behoort, de binnenhoven niet betreden. Als de Tempel waarover het in dit
gedeelte gaat, als een letterlijke, fysieke tempel moet worden gezien, hoe kan de antichrist dan de
binnenhoven betreden, hij hoort immers niet tot het Lichaam van Christus.
Nogmaals, we beweren niet dat er in de eindtijd geen tempel zal zijn, maar zeggen gewoon dat er op
grond van Openbaring 11 onvoldoende bewijs voor te vinden is, dat er een MOET zijn.
We staan open voor verdere discussie over dit onderwerp, maar zien op dit moment geen Bijbels bewijs
dat aantoont dat het noodzakelijk is dat er in de eindtijd een tempel is voordat de Antichrist zich
openbaart.
Wat nu de eerste vijf bazuinen in Openbaringen betreft:
Wat jullie gaan horen is slechts onze zienswijze, die wij beschouwen als een MOGELIJKE vervulling
van de profetie over de eerste vijf bazuinen (uit het boek Openbaring). Deze aaneenschakeling van
gebeurtenissen kan in elk willekeurig jaar plaatsvinden. Wij achten het echter heel goed mogelijk dat dit
alles begint vlak na een Loofhuttenfeest (ook wel Soekot genoemd).
Sommige mensen beweren dat Mozes de farao vlak voor Soekot benaderde. Dit zou het feest zijn
waarover Mozes tegen de farao sprak, zodat de Israëlieten dat konden gaan vieren. Toch was dit
duidelijk niet het feest waarvan God wist dat ze het zouden vieren met de exodus.
Er wordt vanuit gegaan dat God door de brandende struik heen tegen Mozes sprak op Bazuinendag.
Vervolgens naderde Mozes 10 dagen later weer tot de farao, op Grote Verzoendag. De farao weigerde
niet alleen de Hebreeën te laten gaan; hij verhoogde ook de werklast van de Hebreeën, terwijl het
werkquota hetzelfde bleef. Dus, net op het punt dat ze Soekot zouden vieren (waarvoor de opdracht
geldt je te verheugen), kregen ze nog meer reden tot treuren en klagen.
Het zou kunnen dat de plagen enkele dagen na de viering van Soekot begonnen. Al is dat slechts een niet
te bewijzen theorie, toch vinden wij het aannemelijk dat de plagen na de feestdagen begonnen, zodat de
Hebreeërs de uitdaging kregen om zich te verheugen, terwijl hun een nieuwe beproeving wachtte.
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Als het inderdaad zo is gebeurd, dan zouden de plagen alles bij elkaar zo’n zes maanden geduurd hebben
(dus tot aan Pesach op de 15e van de eerste maand).
We kunnen op geen enkele manier bepalen wanneer de plagen precies begonnen. En het is aannemelijk
dat het gaat om een reeks opeenvolgende gebeurtenissen in de weken voor Pesach.
Er wordt ook gesuggereerd dat dit alles rond de 24e van de negende maand zou zijn begonnen, dus
tijdens Chanoeka. Als dat het geval was, zouden de plagen bij benadering slechts drie maanden geduurd
hebben. Dit is een interessante gedachte om verschillende redenen. We zien dat dit overeenkomt met de
tijdsduur waarin Mozes als baby verborgen werd.
Exodus 2:2
De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij
hem drie maanden.
En deze datum komt op een interessante manier voor in de Profeten:
Haggai 2:19-23
Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de
negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op.
Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe,
en de olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft, die zal Ik vanaf deze dag zegenen. Het woord
van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Haggai, op de vierentwintigste van de maand: Zeg
tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de
troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken
wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun ruiters zullen
neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder.
Waarom is het zo belangrijk dat deze dag wordt genoemd? Twee keer zelfs, in vers 19 en 21. Gebeurt
dit om het belang van deze datum aan te duiden? Misschien zelfs als aanwijzing voor de dag waarop
deze profetie in vervulling zal gaan? We weten het niet. We weten wel dat de geschiedenis zich herhaalt.
Prediker 1:9
Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.
En
Jesaja 46:10
Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen
doen;
Het vers in Haggai gaat over de toekomst. Als het einde bekend wordt gemaakt vanaf het begin, zou dit
vers over de toekomst dan zowel kunnen wijzen op een gebeurtenis uit het verleden als op een
toekomstige, identieke gebeurtenis?
We weten het niet. Het is interessant. Maar nogmaals: het is slechts theorie.
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Het zou dus kunnen dat dit alles ergens tussen Soekot en Pesach zal beginnen, zoals barensweeën. Zoals
Egypte tijdens de plagen werd vernietigd en Israël werd beschermd, zullen wij de barensweeën ook
meemaken. Ik heb het hier over totale verwoesting, als aanloop naar de goddelijke bescherming die ons
ten deel zal vallen in de woestenij, ten tijde van de antichrist.
Net zoals de Israëlieten door 42 steden reisden tijdens hun periode in de woestijn, zo zullen wij dan ook
beschermd worden tijdens het 42-maanden durende bewind van de antichrist.
Begrijp alstublieft dat we niet beweren dat we hier absolute waarheden verkondigen. We delen alleen
onze gedachten over iets dat mogelijk op deze manier wordt vervuld in onze tijd.
Zoals altijd: neem ons woord niet zonder meer aan, maar onderzoek ALLES. We hopen dat onze
gedachten u in ieder geval prikkelen. We zijn tenslotte allemaal leerlingen.
Nu dit allemaal gezegd is, gaan we beginnen:
Jesaja 24:1
Zie, (Jahweh) de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij
ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners.
Over de inwoners, zie vers 17:
Jesaja 24:17-20
Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! En het zal gebeuren dat wie vlucht voor
het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de
valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de
fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten,
opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een
dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar
drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
Hier lezen we iets dat zou kunnen lijken op een gigantische, ja, zelfs een wereldwijde, aardbeving.
Men heeft deze verzen lange tijd als slechts symbolisch gezien. Een letterlijke uitleg zou wel eens
aannemelijker kunnen zijn. Het zou heel goed kunnen dat een voorval als hierboven beschreven de
barensweeën doet toenemen; een gebeurtenis die over de hele wereld, of op verschillende plaatsen,
aardbevingen veroorzaakt.
Vergelijk de overeenkomst met wat we eerder lazen in Haggai 2, over de profetie die slaat op de 24e dag
van de negende maand.
Haggai 2:22-23
“Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde.
Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de
heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun
ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder.”
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Zouden dit de barensweeën kunnen zijn die het begin markeren van de tweede helft van de bevestiging
van het Nieuwe Verbond?
Met dit in gedachten gaan we de eerste vijf bazuinen bespreken in hun respectievelijke volgorde, en hun
MOGELIJKE vervulling uitleggen. We benadrukken nogmaals dat we niet beweren dat dit harde feiten
zijn, maar we delen onze bevindingen - die wij aannemelijk achten; bevindingen die volgens ons niet
zomaar over het hoofd gezien of verworpen moeten worden. Neem ze in ieder geval ter overweging.
Eerst moeten we de vraag stellen: “Zijn de bazuinen die klinken in het boek Openbaring de oorzaak van
deze gebeurtenissen? Of kondigen ze slechts aan wat al aan het komen is?
In tegenstelling tot de zegels en de offerschalen uit het boek Openbaring, geloven we dat de bazuinen
een aanduiding zijn van wat gaat gebeuren en dus niet de oorzaak van wat komen gaat.
Willen wij daarmee zeggen dat de waarschuwende klanken van deze bazuinen voor ons te horen zijn?
Nee, niet perse - maar we achten het niet onmogelijk dat ware gelovigen ze zullen horen. We geloven
dat de bazuinen die genoemd worden in Openbaring een waarschuwing zijn voor wat komen gaat.
Wij denken dat dit natuurlijke gebeurtenissen kunnen zijn die te maken hebben met de weeën die nog
moeten komen, zoals vermeld in Mattheüs 24 en niet ‘de oordelen van de troon’. We zien dit eerder als
natuurlijke oordelen die over een land kunnen komen als gevolg van ongehoorzaamheid.
De bazuinen zijn dus waarschuwingsklanken voor Zijn volk dat in deze tijd leeft.
Laten we nu eens kijken naar een paar verzen eerder, voordat er over de bazuinen wordt geschreven. Het
gaat om een aantal verzen die naar ons idee te vaak over het hoofd worden gezien.
Openbaring 8:3-6
En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. 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. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van
de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde
dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen,
bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen
zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.
Hier zien we dat er iets wordt gedaan, dat gevolgen heeft op de aarde; met een aardbeving als uitkomst.
Het Griekse woord voor aardbeving hier is σεισμός (seismos). Dit is het beste vertalen met beving.
Zou het kunnen dat deze beving de veroorzaker is van de komende reeks gebeurtenissen nadat de
waarschuwingsklanken van de bazuinen zijn gegeven?
De beving is er dan de oorzaak van dat de aarde op zijn grondvesten schudt. We lezen nogmaals Jesaja:
Jesaja 24:18-20
Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven.
Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal
de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een
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nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
Nu gaan we in op de details die worden beschreven in verzen volgend op de opening:
Bazuin #1
Openbaring 8:7
En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd
op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras
verbrandde.
Veel mensen geloven dat dit gaat over asteroïden die uit de lucht vallen. Dat zou natuurlijk kunnen,
maar de herkomst van de hagel en het vuur met bloed vermengd, wordt nergens in de tekst vermeld. Er
staat alleen dat dit op de aarde werd geworpen.
Als ik een paar stenen van de grond opraak, kan ik ze toch op de grond laten neerkomen door ze eerst
omhoog te gooien? Alles wat omhoog gaat, valt immers ook weer naar beneden.
Zou het kunnen dat deze hagel, vuur en bloed voortkomt uit (potentieel) actieve vulkanen op aarde?
Denk er maar eens over na. Hagel en vuur kunnen worden gezien als asteroïden. Maar hoe zit het met
het “bloed”? Als je denkt aan een vulkaan, wordt de tekst begrijpelijker; juist doordat de uitgespuwde
magma lijkt op een combinatie van hagel, vuur en bloed.
Kan het zo zijn dat de aardkorst magma naar buiten duwt, waardoor het eruit ziet als een mengsel van
hagel, vuur en bloed? Zou een aardbeving die de hele planeet doet schudden, zo’n gebeurtenis kunnen
veroorzaken? De tijd zal het leren, maar wij vinden het een zeer aannemelijke optie die niet zomaar van
de hand moet worden gedaan.
Het is misschien moeilijk een dergelijk scenario voor te stellen, omdat we nooit eerder iets van die
omvang hebben meegemaakt. Wetenschappers hebben echter al aangegeven dat als de caldera onder
Yellowstone National Park zou uitbarsten, dit gebeurt met een kracht die 1000x sterker is dan de
uitbarsting van Mt. St. Helens in 1980. (Zie http://www.earth-issues.com/tag/yellowstone-national- park/
).
Die ene vulkaan kan al 1000x krachtiger uitbarsten dan Mt. St. Helens. Dat op zichzelf is heel moeilijk
te vatten. Als praktisch alle vulkanen tegelijkertijd actief zouden worden, dan is de ramp niet te
overzien.
Zou er een beving kunnen zijn die van invloed is op zoveel breuklijnen op aarde zodat die resulteert in
een hele reeks vulkaanuitbarstingen? Overweegt u het volgende eens:
Wist u dat er in de Ring van Vuur 452 vulkanen zijn? Vierhonderdtweeënvijftig. Dit gebied herbergt
75% van alle actieve en slapende vulkanen op aarde. Dus driekwart van alle actieve en slapende
vulkanen ter wereld zijn in de Ring van Vuur. Dit wordt ook wel de ‘Circumpacifische Gordel’ ofwel de
‘Circumpacifische Seismische Gordel’ genoemd. En zelfs de ‘Pacifische Rand’ (Pacific Rim: zie
http://geography.about.com/cs/earthquakes/a/ ringoffire.htm).
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Ongeveer 90% van de aardbevingen en 81% van de grootste aardbevingen op aarde vinden plaats in de
Ring van Vuur. Laat me dat even herhalen:
Ongeveer 90% van de aardbevingen en 81% van de grootste aardbevingen op aarde gebeuren in de
“Ring of Fire”. (zie http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?termID=150 en
http://commons.bcit.ca/civil/students/earthquakes/unit1_01.htm).
U ziet dus dat dit scenario vanaf de eerste bazuin heel aannemelijk is. We gaan verder.
Bazuin #2
Openbaring 8:8-9
En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in
de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in
de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.
Apocalyptische taal heeft verklaard dat een berg een natie of land voorstelt. We weten inmiddels dat de
aardbeving in Japan in 2011 het land letterlijk 20 cm omhoog heeft verschoven.
Dus, als een aardbeving van 9.0 op de schaal van Richter Japan 20 cm verschuift, wat voor aardbeving is
er dan nodig om het eiland Japan in zee te doen zinken? Dit klinkt misschien vreemd, maar vergeet niet
dat Japan fysiek in de “Ring of Fire” ligt. Kan Japan die hoge berg zijn die in de zee wordt geworpen?
Zou diezelfde aardbeving die alle vulkanen activeert in de “Ring of Fire” ervoor kunnen zorgen dat
Japan ten onder gaat? Alleen de tijd zal het leren.
Vanuit de wetenschap dat een op zichzelf staande aardbeving van 9.0 een verschuiving van 20 cm
veroorzaakt, is het niet ondenkbaar dat een mega aardbeving, die de hele aarde schudt, ervoor zorgt dat
het land zinkt? Dit zou natuurlijk een tsunami van ongelofelijke proporties veroorzaken. Dat zou
verklaren dat een derde van de schepen vergaat. En ALS het om Japan gaat, kan dat verklaren dat het
water in bloed verandert door hun nucleaire reactoren die volgens zeggen zoveel plutonium hebben dat
ze 1000 keer dodelijker zijn dan Tsjernobyl. Nogmaals, het zou allemaal heel goed kunnen.
Bazuin #3
Openbaring 8:10-11
En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een
fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster
was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van
dat water, omdat het bitter was geworden.
Veel mensen denken dat dit om een asteroïde gaat, en we houden dit zeker voor mogelijk. Het probleem
is echter dat we nooit het effect van deze ster uit dit vers kunnen afleiden. Toch weten we dat het een
derde deel van de rivieren en een derde deel van de waterbronnen raakt. De vraag hier is: “Maar hoe?”
Zoals we bij de 5e bazuin zullen zien, kan een ster die tijdens het blazen van de bazuin wordt gezien, ook
een gevallen engel zijn. We komen daar straks op terug. In dit geval geloven we dat de ster in dit vers

7

een gevallen engel is (net als bij de 5e bazuin). Zou deze gevallen engel op de een of andere manier de
effecten op de wateren van de eerste twee bazuinen versterken?
In het licht van natuurlijke gebeurtenissen kan het blazen van deze bazuin heel goed worden veroorzaakt
door de gezamenlijke effecten van de eerste twee bazuinen. Er staat dat de wateren bitter worden. Denk
daar even over na. De giftige vulkaanassen en de straling van de Japanse kerncentrales kunnen over de
hele wereld gevolgen hebben. Hoe kunnen we de watervoorzieningen dan niet worden aangetast? En
vergeet niet dat de bazuinen aankondigen wat komen gaat. Ze zijn zelf niet de oorzaak van wat gebeurt.
Als we de 5e bazuin behandelen, wordt duidelijk waarom wij denken dat het om een gevallen engel gaat.
Voordat we verdergaan is het goed om een overeenkomst op te merken. Let op de manier waarop de
wateren bitter worden en hoevelen er door deze wateren sterven. Hoe zit het met de mensen die niet
sterven door de bittere wateren? In Numeri 5:11-28 gaat het over een vrouw die wordt beschuldigd van
overspel. Het proces wordt beschreven hoe haar schuld moet worden ontdekt. Tijdens dit proces, moet
ze bitter water drinken.
Er zijn zelfs mensen die suggereren dat dit overeenkomt met de keer dat Mozes van de berg afdaalt,
nadat hij de stenen tafelen heeft gekregen (Ex.32) en ontdekt dat de mensen rond het gouden kalf
dansen. Wat deed hij? Hij liet het goud van dat kalf tot poeder malen en liet de mensen het opdrinken.
Er wordt verondersteld dat de mensen die op die dag stierven, werden geïdentificeerd als overspelers.
Zij werden namelijk ziek door wat zij dronken. Dat het water met het vermalen goud hen ziek had
gemaakt, maar geen effect had op degenen die niet rond het kalf hadden gedanst. Degenen die ziek
werden door het water, werden neergesabeld.
Zou het kunnen dat de Vader in de eindtijd degenen uit Zijn volk, die van overspel worden beschuldigd,
bitter water te drinken geeft, net als in Numeri 5? Want dan zouden zij die schuldig worden bevonden,
gestenigd worden tijdens de laatste schaal van gramschap, zoals beschreven in Openbaring 16.
Openbaring 16:21
En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer.
Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was
zeer groot.
Dit is een verbazende overeenkomst die volgens ons niet over het hoofd moet worden gezien.
Dus – zou het zo kunnen zijn dat de eerste offerschaal de schuldigen bekendmaakt?
Openbaring 16:2
En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en
schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld
aanbaden.
En dan eindigt dit allemaal met de steniging bij de laatste offerschaal. De tijd zal het leren.
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We gaan verder …
Bazuin #4
Openbaring 8:12
De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het
derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd
werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.
Zie je dat na de 4e bazuin een derde van de zon, maan en sterren verduisterd worden – net als bij de 1e
bazuin, waarbij een derde van de aarde, de bomen en het gras werden verbrand.
Na een vulkaanuitbarsting verspreiden aswolken zich over een gebied van vele vierkante meters voordat
ze neerslaan. Denk aan de vulkaanuitbarsting op IJsland in april 2010. As, rook en stoom kwamen in de
lucht terecht zoals hier wordt getoond. Een gebied van vele vierkante meters werd ermee bedekt.
Stel je eens voor dat 452 vulkanen tegelijkertijd uitbarsten in een periode van 12 tot 24 uur. Er staat dat
een derde van de zon, maan en sterren verduisterd werden. Merkwaardig genoeg bestrijkt de ring van
vuur een gebied net iets groter dan een-derde van de aarde.
Het is dus helemaal niet zo moeilijk voor te stellen dat dit kan worden veroorzaakt door de eerste 3
bazuinen. We zien dus dat de eerste 4 bazuinen heel goed simultane gebeurtenissen kunnen zijn die met
elkaar te maken hebben en zich voordoen binnen een tijdsspanne van 12 tot 24 uur.
We zien echter dat de overige bazuinen los staan van deze eerste 4. Vergelijk eens …
Openbaring 8:13
En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee,
wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op
de bazuin zullen blazen.
Bazuin #5
Openbaring 9:1-2
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. 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.
We gaan straks verder met deze tekst, maar laten we eerst kijken naar de ster die viel en een sleutel werd
gegeven, waarmee de onderaardse diepte werd geopend. Klinkt dat als een vallende ster of een
asteroïde? Of klinkt dit meer als een gevallen engel?
Daarom denken wij dat de ster van de 3e bazuin ook een gevallen engel is.
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We gaan verder …
Openbaring 9:3-11
En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de
schorpioenen van de aarde macht hebben. 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. 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.
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. 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. 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. 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.
Wat je nu gaat horen klinkt misschien volslagen absurd, en dat vinden wij eigenlijk ook. Maar als je te
horen kreeg dat de Rode Zee voor je neus in tweeën zou worden gespleten, zou je waarschijnlijk ook
hebben gezegd: “Dat klinkt absurd!”
Met dat in gedachten, vragen we je niet om ons te geloven, maar om het in overweging te nemen.
Onder profetie-uitleggers is er veelal gezwegen over de betekenis van deze verzen over de 5e bazuin.
Maar wij willen je iets aanreiken wat volgens ons een MOGELIJKE uitleg kan zijn van deze verzen.
We weten dat er in de Bijbel staat dat de geschiedenis zich herhaalt.
Prediker 1:9
Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.
Om de uitleg die wij mogelijk achten te onderbouwen, is het goed om eerst 2 Thessalonicenzen te lezen:
2 Thessalonicenzen 2:8-12
En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn
mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig
de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei
misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid
niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling
zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet
geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
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Hier staat dat Jahweh zelf een krachtige dwaling zal sturen, die vooraf lijkt te gaan aan de komst van de
wetteloze en zijn valse tekenen en wonderen en de kwaadaardigheid waarmee hij misleid. Juist door
DEZE krachtige dwaling zullen zij die weigeren de waarheid lief te hebben, verleid worden door de
wetteloze mens en zijn uitingen.
We merken daarbij op dat een ware profeet of werker van wonderen beproefd kan worden door na te
gaan of hij de Torah - de geboden van Jahweh - volgt en daaruit onderwijst. Als hij iets anders volgt dan
de geboden van Jahweh en anderen leert hetzelfde te doen, dan is hij of zij een valse profeet - zelfs als
de profetieën uitkomen en de wonderen voor uw ogen gebeuren. Lees maar:
Deuteronomium 13:1-4
Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft,
en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter
andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden
van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de
proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter
de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en
Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.
Voor verdere uitleg hierover, zie onze studie “De Deuteronomium 13 test!”
Wat 2 Thessalonicenzen betreft: wat voor krachtige dwaling kan ervoor zorgen dat mensen zich van
Jahweh afkeren om een leugen te volgen? Welke gebeurtenis kan plaatsvinden die mensen overtuigt om
de antichrist en zijn wonderen te volgen?
Stel je eens voor dat gevallen engelen zich manifesteren als… ruimtewezens. Hoe vreemd dit ook mag
klinken, stel dat? We weten al vanuit de Bijbel dat gevallen engelen gemeenschap hadden met vrouwen
in het Oude Testament (zie Genesis 6:2,4). Toch wordt ons weinig verteld over hoe ze zich openbaarden
in die dagen. Wat als ze zich voordeden als een hogere levensvorm van een andere planeet? Is dat echt
zo moeilijk om te geloven? Voor sommigen misschien wel, maar vanuit de kennis dat er in de Bijbel
staat dat dit eerder is gebeurd, kunnen we dan geloven dat het opnieuw gaat gebeuren?
Onthoud het volgende:
Prediker 1:9
Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.
We weten dat er inderdaad oude verhalen hierover zijn die door oude beschavingen zijn opgetekend – en
er in de Bijbel ook over wordt geschreven, waarom zou het ons dan verbazen als iets dergelijks de
vervulling is van de 5e bazuin in Openbaring 9?
Nogmaals, vergeet niet:
Jesaja 46:10
Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen
doen;
11

Dit geeft ons zeker reden te geloven dat Jesjoea´s woorden in Mattheüs 24:37 diepere betekenis hebben.
Mattheüs 24:37
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
We weten dat dit vers in eerste instantie betrekking heeft op de manier waarop iedereen zijn leven
leidde, zich niet bewust van het komende oordeel. Zou deze ene zin ook over iets anders kunnen gaan?
Zou het kunnen dat in de dagen van Jesjoea’s wederkomst (aan het einde) de wegen van de Nefilim
terugkomen door de gevallen engelen, net als vermeld wordt in Genesis? Waarin ze zich bekendmaken
als ruimtewezens?
Er zijn er die zich verzetten tegen deze gedachte omdat het hen niet geloofwaardig overkomt. Dat
respecteren we. Wij hebben ons onderzoek echter vergeleken met de uitleggingen van anderen. Op
grond daarvan is er voor ons onvoldoende bewijs om deze gedachte van de hand te doen.
Wat betreft het ‘einde vanaf het begin verkondigen’ is het interessant dat de sprinkhanen van de 5e
bazuin 5 maanden lang macht krijgen; 5 x 30 dagen = 150 dagen. Vergelijk dit eens met de dagen van
Noach:
Genesis 7:24
En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde.
Zijn dit punten die we met elkaar moeten verbinden? We weten het niet zeker. Toch is het interessant.
De tijd zal het leren.
Er zijn mensen die de ruimtewezens ‘Anunnaki” noemen. Zij geloven dat zij in Mesopotamië waren en
dat ze weer terug zullen keren om een groot deel van de mensheid opnieuw in slavernij te brengen. Het
is interessant dat de Anunnaki wellicht genoemd worden in Numeri 13, toen Mozes verspieders stuurde
om het land te verkennen. Lees maar:
Numeri 13:22
Zij gingen het Zuiderland in en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sesai en
Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte.
Het woord ‘Enakieten’ staat in het Hebreeuws als volgt omschreven: “de nakomelingen (geboren uit)
van de Enakieten.”
Iets verderop staat er:
Numeri 13:28
Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook
hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien.
Nogmaals de ‘Enakieten’
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En weer verderop staat:
Numeri 13:31-33
Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet
optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten
over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het
te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden
daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien,
nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen,
en zo waren wij ook in hun ogen.
Nogmaals de ‘Enakieten’.
De Bijbelse verslagen over de Anakim, kunnen evengoed gaan over de Anunnaki uit de
Mesopotamische verhalen. Beide verslagen vermelden dat het reuzengrote individuen zijn en beide
verslagen zijn bewezen duizenden jaren oud.
Volgens ons is het heel goed mogelijk want …
Prediker 1:9
Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.
Dit zou heel goed de krachtige dwaling kunnen zijn die de Heer stuurt, zodat de mensen in de leugen
van de antichrist zullen geloven zoals wordt vermeld in 2 Thessalonicenzen 2.
Als een gebeurtenis van die aard en omvang plaatsvindt tijdens de barensweeën (de enorme
aardbevingen), wat gaat er dan om in de hoofden van de overlevenden van de eerste 4 bazuinen? Vooral
van hen die geen ware gelovigen waren en zeker van hen die Jesjoea helemaal niet zeiden te volgen?
De verwoesting van de aardbeving alleen al zou velen doen zeggen: “Hoe kan Adonai zoiets
afschuwelijks laten gebeuren?”
En ‘ALS’ (we zeggen: ‘ALS’) er ruimtewezens (of gevallen engelen) verschijnen in de vorm van de
oorspronkelijke Anunnaki, dan zou niet alleen het bestaan van Adonai in twijfel worden getrokken – het
merendeel van de overgebleven bevolking zou zelfs met het idee gaan spotten (vooral met het oog op
alle profetieën van de ‘zonnegoden’, die op dat ogenblik allemaal ‘uitkomen’). Daardoor lijken de
profetieën van andere beschavingen uit te komen, en de Bijbelse profetieën betekenisloos; zeker als de
gekoesterde “profetie” van de opname voor de Grote Verdrukking niet uitkomt.
Dit zou niet alleen leiden tot minachting voor Adonai en Zijn Woord, het zou zelfs een intense haat
opwekken tegen iedereen die in Hem blijft geloven. Dit is in lijn met wat Jesjoea zegt, vlak nadat Hij
voor de eerste keer melding maakt van het begin van de weeën in Mattheüs 24:8.
Mattheüs 24:9-13
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene
plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren
aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En
13

dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse
profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de
liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Het sleutelwoord in vers 9 is: ‘dan’. Dit geeft aan dat het vlak na de oorlogen, revoluties, hongersnoden
en aardbevingen zal gaan plaatsvinden – of ten minste – kort nadat ze werkelijk zijn begonnen.
ALS – en we zeggen ALS – het ruimtewezens zijn waarnaar de sprinkhanen in Openbaring 9 verwijzen
bij het blazen van de 5e bazuin, dan klinken deze verzen die uitleggen wat er gaat gebeuren na het begin
van de barensweeën, des te logischer. Ware gelovigen zullen dan werkelijk gehaat worden omdat ze vast
blijven houden aan de naam van de Messias; zeker vanuit Bijbels perspectief gelet op alles wat er zal
gebeuren in de hele wereld. Het is heel goed mogelijk dat ze worden bespot zoals Noach werd bespot
toen hij de ark bouwde.
We beseffen dat dit alles nogal veel is om te verwerken. En net zoals anderen die hun gedachten over
deze verzen delen, claimen ook wij niet dat onze gedachtegang zonder fouten is. We hopen alleen dat dit
ons helpt om onze harten te openen voor de Geest, zodat we niet vasthouden aan uitleg ‘omdat we dat
altijd al geloofden’.
Lees de volgende verzen:
Jeremia 4:19-21
Want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Ramp op ramp, wordt er geroepen,
want heel het land werd verwoest. Hoelang moet ik de banier nog zien, het bazuingeschal horen?
Zou dit kunnen gaan over de eerste 4 bazuinen uit het boek Openbaring?
Jeremia 4:22-24
Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet. Verstandeloze kinderen zijn het, inzicht heeft
men niet. Wijs is men in kwaaddoen, maar van goeddoen weet men niet. Ik zag het land, en zie,
het was woest en leeg, en keek naar de hemel – zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie,
zij beefden, en alle heuvels schudden door elkaar.
Komen deze verzen binnenkort letterlijk tot vervulling? De tijd zal het leren.
We bidden dat je dit onderwerp zelf gaat onderzoeken, om te bepalen welke voorbereidingen je zou
moeten treffen (als dat zo is). We geloven dat Jahweh niets doet zonder het eerst te openbaren aan
degenen die Hem dienen.
Amos 3:7
Voorzeker, de Heere (Jahweh) HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard
aan Zijn dienaren, de profeten.
Dus we bidden dat onze harten gevoelig zijn voor wat onze Hemelse Vader ons te zeggen heeft.
We willen hiermee niemand bang maken, we willen je alleen maar helpen je voor te bereiden. Want…
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Spreuken 27:12
Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor
boeten.
We weten dat de Hemelse Vader Zijn volk heeft opgeroepen om terug te keren naar Zijn wegen. Wij van
119 Ministries bidden dat Zijn volk ook werkelijk naar Zijn wegen zal terugkeren. Anders zeggen velen
van Zijn volk uiteindelijk precies hetzelfde als degenen in de diaspora ten tijde van Hosea.
Hosea 6:1
Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;
En laat ons de woorden van Adonai zelf niet vergeten:
Jesaja 46:10
Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen
doen;
Het is ons gebed dat deze studie je tot zegen zal zijn. Adonai zij met u!
Vergeet niet om altijd alles te toetsen.
Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)
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