OPENBARING HOOFDSTUK 16
HET UITGIETEN VAN DE ZEVEN SCHALEN
MET DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN - vervolgt
DEEL 1. Openbaring 16:1-2. HET UITGIETEN VAN DE EERSTE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.
16:1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet (bevel,
tegenwoordige tijd) de schalen van de toorn van God uit over de aarde. Dit is waarschijnlijk de stem van God

Zelf Die bevel tot het laatste oordeel geeft.
16:2 En de eerste ging en goot (aoristus tijd) zijn schaal uit over de aarde (land), en er kwam een
kwaadaardige en schadelijke zweer. Soms worden de calamiteiten op de aarde (land) gebruikt als instrumenten voor

Gods oordeel (zie Hab 3:5-6). De eerste schaal oordeel correspondeert met de eerste bazuin oordeel: zij treffen de aarde
(het land) (8:7), maar in plaats van een derde van de vegetatie op de aarde te verbranden, treft het de bewoners van de
aarde met akelige en pijnlijke zweren.
In dit visioen treffen zweren de bewoners van de aarde die het merkteken van het beest dragen en zijn beeld aanbidden
(zie 16:11; Ex 9:9-11). Dit is waarschijnlijk een symbool voor allerlei pijnlijke ziekten. Soms gebruikt God
kwaadaardige en ongeneeslijke zweren of andere ongeneeslijke ziekten om de goddeloze mensen in de hel te werpen
(zie Ex 9:10; Dt 28:27-28; Hd 12:23). Door heel de nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot
Zijn wederkomst is God bezig om Zijn finale oordeel over sommige goddeloze mensen die zich niet bekeren uit te voeren
Voor hen is Gods tijd van geduld en genade voorbij. Maar voor gelovigen in Christus zijn alle rampzalige ziekten nooit
schalen van Gods toorn (Rom 8:28). Daarom lezen we ook dat deze plaag alleen mensen treft die het merkteken van het
beest dragen.
bij de mensen die het merkteken van het beest hadden (tegenwoordige tijd) en die zijn beeld aanbaden
(tegenwoordige tijd). Voor Gods volk (christenen) kan deze calamiteit een bazuin oordeel, een aanvankelijke

waarschuwing van God, zijn, maar voor de goddeloze mensen die zich niet bekeren is dezelfde calamiteit een schaal
oordeel, een definitieve (finale) oordeel van God. De pijnlijke zweren lijken oordelen te zijn die alleen de nietchristenen op de aarde treffen, maar de andere calamiteiten treffen de bewoners van de aarde gemeenschappelijk.
(2) Verschillende uitleg over de eerste schaal (16:2).

Een futurist gezichtspunt. Het eerste schaal oordeel is een herhaling van de zesde plaag van Egypte (zweren op mensen
en dieren) aan het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Ex 9:8-12) (Larkin).
De juiste uitleg. Het eerste schaal oordeel treft alle niet-christenen op de aarde met akelige en pijnlijke zweren
(ongeneeslijke ziekten) door heel de nieuwtestamentische periode (vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn
wederkomst), maar vooral in de eindtijd.
DEEL 2. Openbaring 16:3. HET UITGIETEN VAN DE TWEEDE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.
16.3 En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend
wezen in de zee stierf. Soms worden de calamiteiten van de zee gebruikt als instrumenten voor Gods oordeel (zie Ex

15:1; Ps 48:8; 78:53; Jon 1:4,5,11; Hab 3:15). Het tweede schaal oordeel correspondeert met de tweede bazuin oordeel:
het treft de zee, maar in plaats van een derde van de zee te veranderen in bloed en een derde van de bewoners van de zee
te doden, veranderde deze calamiteit de hele zee in bloed en dode alle bewoners in de zee.
In dit visioen veranderde de zee in bloed, als van een dode, d.w.z. weerzinwekkende gestolde en stinkende bloed. Alle
levende wezens in de zee stierven. Hoewel dit symbool in de oudtestamentische geschiedenis gegrond is, wordt de zee
telkens weer gebruikt als Gods instrument van oordeel. Door heel de nieuwtestamentische periode (vanaf de eerste
komst van Christus tot Zijn wederkomst) zijn deze maritieme calamiteiten enerzijds waarschuwingen voor mensen om
zich te bekeren of anderzijds een beslissend middel om goddeloze mensen die zich niet beleren in de hel te werpen.
(2) Verschillende uitleg over de tweede schaal (16:3).

Een futurist gezichtspunt. Het tweede schaal oordeel treft niet alle oceanen op de aarde, maar alleen de Zee van Galilea
of de Middellandse Zee aan het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
De juiste uitleg. Het tweede schaal oordeel treft alle oceanen op de aarde en veroorzaakt maritieme calamiteiten
gedurende heel de nieuwtestamentische periode, maar vooral in de eindtijd. Terwijl de plagen in Egypte lokaal waren
en de bazuin oordelen een derde van de aarde (land), zee, rivieren, enz. treffen, treffen de schaal oordelen de hele aarde
(land), zee, rivieren, enz. evenals de zon in openbaring 16:8-9 de hele aarde treft en niet alleen maar het gebied rondom
de Middellandse Zee.
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DEEL 3. Openbaring 16:4-7. HET UITGIETEN VAN DE DERDE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.
16:4 En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. Soms
worden de calamiteiten van rivieren en waterbronnen gebruikt als instrumenten voor Gods oordeel (zie Gen 6:5,17;
7:11; 1 Kon 17:1; 18:5; Lk 4:25; Hab 3:9-10). Het derde schaal oordeel correspondeert met het derde bazuin oordeel:
het treft de rivieren en waterbronnen (8:10-11), maar in plaats van alle water bitter te maken, verandert het alle
drinkwater in bloed (zie Ex 7:17-21).

In dit visioen hebben de bewoners van de aarde geen drinkwater meer (zie Ex 7:24). Door heel de nieuwtestamentische
periode (vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst) zijn water calamiteiten enerzijds waarschuwingen
voor mensen om zich te bekeren of anderzijds beslissende (finale) middelen om de goddeloze mensen die zich niet
bekeren in de hel te werpen – aanvankelijk in de hel op de aarde en daarna in de hel zelf.
16:5-6 En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: In de Joodse apocalyptische geschriften worden gesproken
over engelen die macht over een of ander terrein van de natuur hebben. In de Bijbel wordt gesproken over engelen die
macht hadden over winden (zie 7:1), een engel die macht had over het vuur (zie 14:18) en een engel die macht had over
de wateren (16:5).
U bent (tegenwoordige tijd) rechtvaardig, Heere (in deze oordelen). Deze engel verkondigde dat God rechtvaardig
is in al Zijn oordelen. Ook na de uitvoering van deze schaal oordelen (i.e. het laatste oordeel) zullen alle gelovigen ook
verkondigen dat God rechtvaardig is in al zijn oordelen (15:2-4). God handelt in overeenstemming met wat Zijn recht
vereist.
Die is (tegenwoordige tijd) en Die was (onvoltooid verleden tijd) (HSV maar niet in Grieks: en Die zal zijn). God
is “de Een Die is en Die was”, d.w.z. de Eeuwige Onveranderlijke. Maar let wel: de engel zegt niet langer: “en Die zal
zijn (i.e. Die komt)” (zie 1:4), omdat God al tot zijn laatste oordeel gekomen is! Voor de goddeloze mensen die zich
niet bekeren is de laatste komst van de Heer voor Zijn laatste oordeel wanneer de schaal oordelen op hen uitgegoten
wordt.
dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben,
hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. De engel verkondigt God als de Enige Heilige

(zie 15:4), de volkomen Volmaakte, Die altijd van alle kwaad gescheiden is en altijd toegewijd is aan al zijn attributen
in de manier waarop Hij optreedt (handelt). Gods laatste (definitieve) oordeel voor alle mensen zal volkomen
rechtvaardig en billijk zijn. Zo heeft Hij dit oordeel over de goddeloze en onrechtvaardige wereld geveld. De wereld
heeft de heiligen (christenen) (zie 14:12) en de profeten (Mt 5:11-12), die Gods Woord hebben verkondigd (zie 10:11)
vervolgd. Zij hebben geprobeerd hen te doden en hebben hen gedood (zie 6:9-11; 11:7; 17:6). En nu heft God hen bloed
te drinken gegeven, want zij verdienen het, om zo hen bloeddorstigheid te verzadigen en hun afschuwelijk daden
weerzinwekkend voor henzelf te maken!
16:7 En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn
waarachtig en rechtvaardig. In de tekst geeft de altaar antwoord. de vijfde zegel openbaarde dat er zielen onder de

brandofferaltaar waren. Zij zijn de zielen (geesten) van gelovigen die afgeslacht werden ter wille van Gods Woord en
hun getuigenis (6:9-11). Deze zielen geven nu een positief antwoord: “Ja!” op de lofprijzing van de engel. God heeft
zijn belofte gehouden en het vergoten bloed van de martelaren vergeld. Daarom verkondigen ook de zielen van
gelovigen in de hemel: “Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig”.
(2) Verschillende uitleg over de derde schaal (16:4-7).

Een futurist gezichtspunt. Het derde schaal oordeel is een herhaling van de eerste Egyptische plaag (water in bloed
veranderen) (Ex 7:19-24) aan het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
De juiste uitleg. Het derde schaal oordeel treft de rivieren en waterbronnen op de aarde door heel de
nieuwtestamentische periode, maar vooral in de eindtijd.
DEEL 4. Openbaring 16:8-9. HET UITGIETEN VAN DE VIERDE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.
16:8-9 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te
verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Soms worden de calamiteiten van de zon

gebruikt als instrumenten voor Gods oordeel (Dt 28:22-24; Hab 3:11; Mal 4:1). Het vierde schaal oordeel
correspondeert met het vierde bazuin oordeel: het treft de zon (8:12), maar in plaats van alleen het licht van de zon te
treffen, treft het de verzengende hitte van de zon. In dit visioen is de zon het gewillige instrument in de handen van God.
God geeft de zon macht om mensen met vuur d.w.z., met de intense hitte van de zon, te verzengen. De zon is als een
rooster of oven. Maar de zon vernietigt hen niet. Ook heiligt de zon hen niet door hun lijden!
Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem
eer te geven. In plaats van zich te bekeren, lasteren de niet-christenen (ongelovigen) God Die macht over deze plaag
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heeft (zie 13:6; Jes 8:21). De ‘Naam’ van God vertegenwoordigt God zoals Hij Zich in de Bijbel geopenbaard heeft. De
God van de Bijbel kan dus nooit met de goden van de andere wereldgodsdiensten gelijkgesteld worden! Hoewel deze
mensen op hun knieën gedwongen worden om Christus te erkennen (te belijden) als Heer (zie Fil 2:9-11), d.w.z. te
erkennen dat Hij God is Die macht heeft over deze plagen, onderwerpen zij zich niet aan Hem en geven Hem geen eer
(zie Rom 1:18-23).
De schaal oordelen van God brengen mensen niet tot bekering! Deze mensen erkennen niet dat Gods oordelen
rechtvaardig en billijk zijn. Zij zien niet en kunnen niet inzien dat Gods oordelen een goed doel heeft, namelijk, dat God
hen door deze oordelen tot bekering roept (zie 9:20-21).
De schaal oordelen van God brengen God ook geen eer (zie 11:13; 14:7). De niet-christenen volharden de God van de
Bijbel niet te eren. Zij weigeren Hem als God te erkennen en ook om Zijn majesteit, gerechtigheid, heiligheid, en andere
attributen te erkennen. De schaal oordelen openbaren alleen de verschrikkelijke verderfelijkheid van de natuurlijke
mens. Deze beschrijving geldt alle vervolgers van Christus en Zijn Gemeente/Kerk door heel de geschiedenis heen.
Door heel de periode vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst zijn deze calamiteiten enerzijds
waarschuwingen voor mensen om zich te bekeren en anderzijds beslissende (finale) middelen om de goddeloze mensen
die zich niet bekeren in de hel te werpen – aanvankelijk in de hel op deze aarde en uiteindelijk in de hel zelf.
(2) Verschillende uitleg over de vierde schaal (16:8-9).

Een futurist gezichtspunt. Het vierde schaal oordeel is de verzengende hitte van de zon aan het einde van de tweede
helft van de toekomstige periode van verdrukking (Larkin).
De juiste uitleg. Het vierde schaal oordeel bestaat uit de verzengende hitte van de zon door heel de nieuwtestamentische
periode, maar vooral in de eindtijd.
DEEL 5 Openbaring 16:10-11. HET UITGIETEN VAN DE VIJFDE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.

Soms wordt Gods toorn over de troon
van het beest gegoten. Het vijfde schaal oordeel correspondeert met de vijfde bazuin oordeel: het treft de troon van het
beest en de afgrond van het beest (9:1-12).
16:10 En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest.

Het beest (uit de zee) vertegenwoordigt de antichristelijke regeringen van de satan met zijn vervolgingen, vooral door
middel van de grote wereldrijken met hun koningen die elkaar opvolgen gedurende de hele nieuwtestamentische
periode vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst. In de tegenwoordige tijd symboliseert de troon van het
beest (zie 2:13; 13:20) de grote hoofdsteden van dergelijke antichristelijke regeringen samen met hun antichristelijke
heersers en antichristelijke cultuur (zie Nah 3:1-4). In de laatste dagen symboliseert de troon van het beest de laatste
(finale) antichristelijke rijk met zijn antichristelijke regering en antichristelijke cultuur. Soms giet God Zijn schaal
oordelen uit over een antichristelijk rijk met zijn antichristelijke steden en antichristelijke cultuur. Wanneer Assyrië,
Babylon en Rome vallen, dan lijkt het alsof de hele goddeloze wereld die zich niet bekeert, ineenstort (zie 17:9-11).
Dan verliezen de goddeloze heersers de moed en worden desperaat.
en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. Dit is meer dan alleen maar een fysieke
duisternis zoals dat over Egypte kwam (zie Ex 10:21-23; Jes 8:22; Openb 8:12). De antichristelijke wereld wordt in
groot verwarring en somberheid gedompeld, waarschijnlijk door de onophoudelijke militaire, economische en sociale
oorlogen. Het koninkrijk van het beest wordt gekenmerkt door duisternis in denken en geest, door onkunde in morele en
geestelijke zaken en door aardse en demonische vijandschap tegen de God van de Bijbel en Zijn zaak (zie Mt 4:16; Jh
1:5; 12:35; Ef 4:17-19; 1 Jh 1:5; 2:11). God voert Zijn oordeel uit op de hele antichristelijke gemeenschap en verstoort
het koninkrijk van de wereld. Denk aan de enorme calamiteiten in de fysieke en sociale wereld, in de landbouw en
industrie, in de handel en zakenwereld, in de politiek en militaire aangelegenheden, enz.

Dit gaat gepaard met heel veel ellende. Hun omstandigheden zijn zo erg, zorgwekkend en angstwekkend dat mensen
hun tongen stuk bijten. Waarschijnlijk kwellen demonische machten de aanhangers van het beest lichamelijk en
geestelijk (zie 9:1-11). Niet-christenen denken dat het moeilijk is om een christen te zijn en in het koninkrijk van God te
leven. Maar dit visioen openbaart duidelijk dat precies het tegengestelde waar is: het is veel moeilijker een niet-christen
te zijn en in het koninkrijk van het beest en de satan te leven (zie Kol 1:13; Jes 57:20-21)!
16:11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden
zich niet van hun werken (zie 16:9; 9:20-21). Ook deze schaal van Gods toorn brengt geen bekering teweeg, maar

veroorzaakt dat mensen juist nog meer gaan zondigen! Dat doen zij omdat zij door de schaal oordelen gepijnigd
worden. Zij weten dat de God van de hemel bestaat en dat Hij machtig is. Zij bemerken Zijn realiteit vanuit de natuur en
vanuit hun eigen hart (Rom 1:19-20; 2:14-15). En toch haten zij Hem doelbewust en onteren zij Hem. Ook voor
antichristelijke regeringen, antichristelijke steden en antichristelijke culturen komt er een tijd waarin Gods geduld en
genade tot een einde komt en Hij Zijn finale en uiteindelijk volkomen oordeel over hen uitstort. Hoe God dat doet,
wordt niet gespecificeerd.
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Sommige mensen denken dat het lijden in de hel zal leiden tot bekering en herstel van de goddeloze mensen. Maar dat
is een valse hoop, omdat mensen op Gods bazuin oordelen (9:20-21) en Gods schaal oordelen (16:9-11) reageren door
hun harten nog meer te verharden en God nog meer te lasteren. Hun zonde en tegenstand tegen bekering houden niet op,
en daarom duurt hun bestraffing ook een eeuwigheid (Mt 25:41,46; Mk 9:47-48; 2 Tes 1:9).
(2) Verschillende uitleg over de vijfde schaal (16:10-11).

Een futurist gezichtspunt. Het vijfde schaal oordeel is een herhaling van de negende plaag van Egypte (duisternis) aan
het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking (Ex 10:21-23) (Larkin).
En tweede gezichtspunt. Het vijfde schaal oordeel dompelt de regering van de laatste antichrist aan het einde van de
nieuwtestamentische periode in intellectuele, morele en geestelijke duisternis en zelfs in demonische duisternis
(Greijdanus).
De juiste uitleg. Het vijfde schaal oordeel is veel meer dan alleen maar fysieke duisternis. Het dompelt de
antichristelijke regeringen in de wereld met hun politiek en economie in intellectuele, morele en geestelijke duisternis,
zelfs in demonische duisternis gedurende de hele nieuwtestamentische periode en vooral in de eindtijd.
DEEL 6. Openbaring 16:12-16. HET UITGIETEN VAN DE ZESDE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.

Soms wordt Gods toorn uitgegoten
op de Eufraat rivier, dat oorlogen van de satan, de antichristen, de valse profeten en de goddeloze koningen tegen de
Christelijke Kerk ontketend en waarin zij de onderspit delven. In de finale oorlog aan het einde van de hele
nieuwtestamentische periode worden zij verslagen en blijven zij voor eeuwig verslagen. Het zesde schaal oordeel
correspondeert met de zesde bazuin oordeel: het treft de Eufraat rivier. Maar in plaats van oorlogen overal in de volken
van de wereld (zie 9:13-21), culmineert dit schaal oordeel in de laatste (finale) oorlog tussen het koninkrijk van de
wereld en de Gemeente (Kerk).

16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat.

De Eufraat rivier vormt de grens van de tuin (paradijs) in Eden (Gen 2:14). Het vormt ook de grens van het Beloofde
Land (Gen 15:18; 2 Sam 8:3). De volken die aan de overzijde van de Eufraat rivier woonden werden beschouwd als de
vijanden van het volk van God (2 Kon 24:7). Dus de Eufraat rivier werd beschouwd als de scheiding tussen Gods volk
die in het Beloofde Land woonde en onbekende vijandige volken die daarbuiten woorden.
En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon
opgaat. De hindernissen die de vijanden van God verhinderde de laatste (finale) oorlog (aanval) te loodsen werd

weggenomen (vergelijk: de ontbinding van de satan)(20:3b).
De koningen uit het oosten zijn een symbolische verwijzing naar de vijanden van Gods volk. Gedurende de
oudtestamentische periode werden zij altijd vanuit het oosten (de Eufraat rivier) via het noorden verwacht (zie Jer 46:6).
Zo vielen de Arameeërs, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Meden en de Perzen en uiteindelijk de Seleuciden (de Syriërs)
Gods volk binnen. Hun legers waren erg groot (zie 9:14-16). Deze legers uit het oosten worden symbolisch ‘Gog en
Magog’ genoemd (zie 19:17-19; 20:7-9; Ezech hfst. 38-39, vooral Ezech 38:18-22; 39:4-6,17-20).
Gedurende de eerste eeuw n.C. vreesden de inwoners van Rome de Parten die aan de overzijde van de Eufraat rivier
woonden. Er was zelfs een populair bijgeloof dat de wrede keizer Nero zou herleven en de Parten tegen Rome zou
leiden. Maar dat zou een veldslag tussen twee niet-christelijke machten geweest zijn, terwijl Openbaring spreekt over
een veldslag (oorlog) tussen een niet-christelijke macht en de Christelijke Kerk. In dit visioen zijn de koningen die aan
de overzijde van de Eufraat rivier wonen een symbool van de antichristelijke machten die de Kerk aanvallen en
vervolgen gedurende de hele nieuwtestamentische periode en vooral tegen het einde van de geschiedenis.
16:13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie
onreine geesten komen, als kikvorsen. Deze onreine geesten leken op kikvorsen (Ex 8:1-15) als aanduiding van hun

afstotelijke, afschuwelijke en walgelijke aard en invloed. In een aantal godsdiensten van die tijd belichaamde kikvorsen
het kwaad. Ook in Openbaring belichamen kikvorsen demonen uit de hel. Hoewel het beest en de valse profeet mensen
zijn, worden zij vanuit de hel geïnspireerd en beheerst. Zij kunnen tekenen (wonderen) doen die gewone mensen niet
kunnen. Met hun tekenen misleiden zij mensen (13:13; 2 Tes 2:9). Evenals een boze geest (demon) koning Achab
misleidde oorlog tegen de Arameërs te maken (1 Kon 22:19-23), zo verzamelen deze boze geesten de koningen van het
koninkrijk van de wereld voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.
• De eerste onreine geest kwam uit de mond van de draak (de satan). Hij beïnvloedt de gedachten en daden van
mensen in volken op onzichtbare wijze.
• De tweede onreine geest kwam uit de mond van het beest. Hij vertegenwoordigt de antichristelijke regeringen van
de satan samen met hun vervolgingen, vooral d.m.v. de grote wereldrijken en hun koningen die elkaar opvolgen
gedurende de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst. Het beest
vertegenwoordigt alle wereldrijken met hun heersers als één monsterachtige beest (13:2; zie Dan 7:2-8,17) en als de
laatste antichrist aan het einde van de geschiedenis. Hij beïnvloedt de gedachten en daden van mensen in volken
d.m.v. politieke partijen en instellingen.
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• De derde onreine geest kwam uit de mond van de valse profeet. De valse profeet vertegenwoordigt de
antichristelijke kennis van de satan samen met de verschillende manieren waarop zij misleiden, vooral d.m.v. de
valse godsdiensten, ideologieën, filosofieën en wetenschap van de wereld met hun voorstaanders gedurende de hele
nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van Christus tot aan Zijn wederkomst.
Samen vormen deze drie onreine geesten de satanische, helse en kwaadaardige ideeën, plannen, ontwerpen, projecten,
methoden en ondernemingen die in de hel verzonnen worden en vanuit de hel de sfeer van gedachten en handelen van
mensen in volken beïnvloeden.
16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de
aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Christus openbaart de volgende waarheid: wanneer ook al de koningen van de aarde zich verzamelen om de Christelijke
Kerk en christenen te onderdrukken en te vervolgen, dan worden zij geïnspireerd vanuit de hel. Deze drie onreine
geesten (demonen) zijn de directe oorzaak van de misleiding van de mensheid op de aarde (zie 12:9) en voor het
verzamelen van mensen in een beweging (zie 3:10) dat uitloopt op de laatste oorlog (zie 16:14,16; 19:19; 20:8). Beide
het Oude Testament (zie Joël 2:11,31; 3:2,12-16; Zach 14:2) en het Nieuwe Testament (zie 2 Tes 2:8) spreekt over deze
dag (de dag van de laatste oorlog) als de verschrikkelijke Dag van de HEERE, omdat de almachtige God, dan Zijn
heerlijkheid en macht zal openbaren en zijn vijanden zullen sidderen.
Wanneer deze
gebeurtenissen plaatsvinden, zal voor christenen een verschrikkelijke tijd aanbreken. Daarom spoort Christus de
christenen ook aan om te volharden getrouw te zijn. Wanneer de laatste antichrist de koningen van de volken
bijeenbrengt voor de laatste oorlog, dan is de wederkomst van Christus nabij. En toch kan niemand die dag voorspellen.
Christus zal komen als een dief in de nacht (3:3; zie Mt 24:42-44; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10), d.w.z., voor beiden christenen
en niet-christenen plotseling en onverwacht! Terwijl de boze wereld maar doorgaat als altijd, volkomen onvoorbereid
voor wat er gaat gebeuren (Mt 24:36-39) en christenen verdrukt en vervolgd worden, zal Christus plotseling en
onverwacht verschijnen en Zijn vijanden omverwerpen (zie Hab 3:11-13; Mt 24:29-31; 2 Tes 1:7-9; 2:8).
16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die voortdurend waakzaam is (tegenwoordige tijd).

Christenen worden aangespoord om wakker te blijven en voortdurend waakzaam (alert) te zijn (Mt 24:42). Zij moeten
de wederkomst van Christus blijven verwachten en gereed zijn als Hij komt. Niet-christenen houden helemaal geen
rekening met de wederkomst van Christus – maar denken dat zij al de volkomen overwinning over de Christelijke Kerk
zie 11:7; 13:7) en daarom over Christus zelf hebben behaald. Zij hadden dit alles kunnen weten uit de Bijbel, maar zij
weigeren naar de Bijbel te luisteren.
en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet voortdurend naakt zal rondlopen (tegenwoordige tijd) en men zijn
schaamte niet zal zien. Dit betekent dat christenen gereed moeten zijn voor de wederkomst evenals Israël gereed

moest zijn voor hun exodus (zie Ex 12:11). Maar het werkwoord en zijn tijd verwijzen waarschijnlijk naar meer dan
alleen gereed zijn voor de wederkomst. Het is een verwijzing naar volharden in het leven tot aan het einde.
Niet-christenen hebben nog steeds hun oude kleren aan (Ef 4:22; Kol 3:5-9). Zij bezitten niet de gerechtigheid van
Christus, leven nog steeds als goddeloze en onrechtvaardige mensen. Zij keuren het goddeloze en onrechtvaardige leven
goed en bevorderen het kwaad. Maar christenen hebben al hun nieuwe kleren aangedaan (Ef 4:24; Kol 3:10-17). Zij
hebben zich met de gerechtigheid van Christus bekleed (Rom 13:14; Gal 3:27; Ef 4:24).
Nu moeten christenen hun meest kostbare bezit blijven beschermen en bewaren. Zij moeten hun gerechtigheid en
heiligheid onbevlekt bewaren. Zij zullen hun gerechtigheid in Christus ook beschermen en bewaren. Zij zullen niet
toelaten dat de materialistische, goddeloze en onrechtvaardige wereld hen naar beneden trekt tot waardeloze kleren en
bezittingen (zie 3:17-18). Zij hebben hun kleren gewassen in het bloed van het Lam (7:14), al hun zonden zijn vergeven
en zij blijven rechtvaardig voor eeuwig. Christenen mogen overtuigd (heel verzekerd) blijven dat Christus bij machte is
hun pand (i.e. wat zij aan Christus toevertrouwd hebben, namelijk: zichzelf en hun verlossing) te bewaren tot die Dag
(2 Tim 1:12; zie Fil 1:6). Oprechte christenen moeten volharden en zullen ook volharden!
Maar mensen die zichzelf ‘christenen’ noemen, en dan terugvallen in een onheilig en onrechtvaardig leven, d.w.z., zij
volharden niet in Christus te blijven, kunnen nooit zeker zijn dat zij wedergeboren zijn of aan Christus behoren. Bij het
laatste oordeel zullen zij ontmaskerd worden en hun camouflage afgerukt worden. Dan zal duidelijk blijken wat zij in
essentie altijd al geweest waren! Zij waren altijd al ‘naakt’. Zij hadden zich nooit met Christus bekleed. Dit Bijbelvers
spreekt niet over oprechte christenen die hun beloning verliezen (1 Kor 3:12-15), maar over niet-christenen die verloren
blijven (Mt 22:9-13). Daarom spoort de apostel Paulus de gemeente van Korinte aan: “Onderzoek uzelf of u in het
geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze
verwerpelijk bent” (2 Kor 13:5).
16:16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Het woord
‘Armageddon’ betekent letterlijk: ‘ de berg of berglandschap van Megiddo’. Maar dit is niet een letterlijke plaats, omdat
er geen berg in de onmiddellijke omgeving van Megiddo ligt! Het woord ‘berg van Megiddo’ is een symbool voor de
plaats waar de boze machten van de wereld zich verzamelen, evenals het woord ‘berg van Sion’ (zie 14:1) een symbool
is voor de plaats waar Gods volk zich verzamelen.
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Megiddo was de plaats waar Israël de Kanaänieten niet verdreven hadden (Richt 1:27). Het is de plaats van calamiteit
en rampen, waar hun geliefde koning Josia door koning Neco van Egypte verslagen werd (2 Kon 23:29; 2 Kron 35:2025; Zach 12:11). En het werd een symbool voor de plaats van oorlog en de overwinning van God. Dit is gebaseerd op
de plaats waar Barak en Debora de onderdrukker van Israël versloegen (Richt 5:19-20). De Kanaänitische koning Jabin
had Israël twintig jaren lang met wreedheid onderdrukt (Richt 4:3) en zijn soldaten hebben de landerijen en oogsten van
de Israëlieten geplunderd. De terroristen waren zo veel in getal dat de Israëlieten zich schuil hielden in grotten en bang
waren op weg te gaan (Richt 5:6-7). Zij waren volkomen hulpeloos en konden hun belagers niet verdrijven, omdat de
Kanaänieten 900 ijzeren strijdwagens hadden (Richt 4:3), terwijl Israël geen enkel speer of schild bezat (Richt 5:8). De
situatie voor Israël was uiterst desperaat. De profetes Debora geloofde dat God hun onderdrukkers zou verslaan (Richt
4:14). De veldslag werd in Megiddo geleverd! Daar heeft God de vijanden van Israel verslaan (Richt 5:19-20)!
Zo werd Megiddo het symbool voor elk veldslag en elk oorlog waarin, als de nood de hoogste is, en gelovigen
onderdrukt worden, God plotseling en onverwacht in het belang van Zijn benauwde volk optreedt en de vijand verslaat.
Het werd het symbool voor verpletterende nederlaag van Gods vijanden in Richteren 4:13-15. Dit is een
nieuwtestamentische profetie over de verpletterende nederlaag van de goddeloze en onrechtvaardige wereldmachten die
dreigen de Christelijke Kerk te vernietigen gedurende de hele nieuwtestamentische periode vanaf de eerste komst van
Christus tot Zijn wederkomst en uiteindelijk (finaal) in de laatste oorlog in de menselijke geschiedenis: de slag van
Armageddon bij de wederkomst van Christus (zie 16:14,16; 19: 19; 20:8). De laatste oorlog valt samen met de korte
periode van de grote verdrukking aan het einde van de wereldgeschiedenis (zie Mt 24:21-28; Openb 11:7-11). Wanneer
het koninkrijk van de wereld onder het leiderschap van de satan, het beest en de valse profeet zich verzamelen tegen de
Kerk voor de laatste oorlog, dan is de nood de hoogst. Wanneer Gods volk van alle kanten belaagd wordt en om hulp
uitroept, zal Christus plotseling en dramatisch verschijnen om Zijn volk te verlossen. Die laatste grote verdrukking en
oorlog die beëindigd wordt met de verschijning van Christus, wordt symbolisch ‘Armageddon’ genoemd. Daarom
vertegenwoordigt de zesde schaal oordeel Armageddon en de zevende schaal oordeel de laatste oordeelsdag bij de
wederkomst van Christus.
(2) Verschillende uitleg over de zesde schaal (16:12-16).

Een futurist gezichtspunt. Het zesde schaal oordeel is letterlijk de opdroging van de Eufraat rivier zodat de vijandige
legers er doorheen kunnen trekken aan het einde van de tweede helft van de toekomstige periode van verdrukking. Het
dient drie doelen:
• Het stelt het overblijfsel (rest) van Israël instaat om uit Assyrië naar Israël terug te keren (Jes 11:15-16).
• Het stelt de koningen uit het oosten (en het westen) instaat met hun legers over te steken en zich voor de slag van
Armageddon te verzamelen. De drie onreine geesten verzamelen de volken voor een veldslag om te voorkomen dat
Christus het duizendjarige vrederijk op de aarde vestigt.
• Het stelt de volken uit het oosten instaat zich te verzamelen voor het oordeel van de volken, waarin zij geoordeeld
zullen worden voor hoe zij Israël (de Joden) behandeld hebben (Mt 25:31-46) (Larkin).
Een tweede gezichtspunt. Het zesde schaal oordeel vertegenwoordigt de laatste oorlog van Armageddon aan het einde
van de geschiedenis, waarin twee bestaande groepen het tegen elkaar uitvechten. Hoewel de satan, het beest en de valse
profeet deze volken tot een zelfvernietigende oorlog aanvuren, vindt deze oorlog plaats op de Dag van de Heer en
bewijst daarmee dat God in beheer van alle gebeurtenissen op de aarde is (Groenewald). Het is de slag (oorlog) van Gog
en Magog (20:8; zie Ezech hfst. 38 en 39) en vertegenwoordigt de laatste oorlog van de koningen uit het oosten tegen
het westen en westerse Christendom (Greijdanus).
Anderen beweren dat het een oorlog tussen Rusland samen met de Islamitische volken tegen de Angelsaksische wereld
zal zijn. Of dat het een oorlog tussen Rusland, Italië en Japan tegen Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zal zijn.
Of dat het een oorlog tussen Duitsland, Italië en Japan tegen Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten zal zijn.
Aanmerking. Dit zijn speculaties op basis van contemporaine geschiedenis!
En derde gezichtspunt. Het zesde schaal oordeel vertegenwoordigt de slag van Armageddon die beschouwd wordt als de
strijd tussen het heidendom en het evangelie van Christus door heel de nieuwtestamentische periode. Het zwaard uit de
mond van Christus (2:16) wordt uitgelegd als het evangelie van verlossing (dr. A Pieters).
Anmerking. Maar dat zwaard uit de mond van Christus zal de volken die tegen Hem opstaan (19:15,21) verpletteren.
Het tweesnijdende zwaard symboliseert oordeel en vernietiging dat gewoonlijk in oorlogen en niet in gesprekken over
verlossing plaatsvinden.
De juiste uitleg. Het zesde schaal oordeel vertegenwoordigt de boze plannen, samenzweringen, methoden en oorlogen
van de satan, het beest, de valse profeet en de goddeloze koningen van het koninkrijk van de wereld tegen Gods volk
(de Kerk) door heel de nieuwtestamentische periode en dat uiteindelijk uitloopt op de laatste (finale) oorlog van
Armageddon bij de wederkomst van Christus.
DEEL 7. Openbaring 16:17-21. HET UITGIETEN VAN DE ZEVENDE SCHAAL.
(1) Uitleg van de symbolen.
16:17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de
hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied (voltooid tegenwoordige tijd). Het allerlaatste, finale en daarmee
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de volledige uitvoering van Gods oordeel zal plaatsvinden op de laatste oordeelsdag. Het zevende schaal oordeel
correspondeert met de zevende bazuin oordeel: het symboliseert de wederkomst van Christus, de ineenstorting van het
koninkrijk van de wereld, de vernietiging van de tegenwoordige aarde, de laatste oordeelsdag en de inwijding van de
finale fase van het eeuwige koninkrijk van God (11:15,18; 16:17-21).
De finale val van Babylon (hfst. 18) zal de finale verpletterende slag zijn voor mensen die het merkteken van het beest
dragen. Alles wat tot nu toe voordeel gebracht had en plezier gegeven heeft zal voor eeuwig ineenstorten. Wanneer de
lucht getroffen wordt, houdt al wat leeft op met ademen. Met het uitgieten van dit schaal oordeel, wordt het einde van
deze tegenwoordige aarde en het einde van de menselijke geschiedenis op deze aarde bereikt.
De luide stem uit de tempel in de hemel komt van God zelf: “Het is geschied” (Het is gebeurd. Het heeft
plaatsgevonden)”
• Bij de eerste komst van Jezus Christus, zei Hij: “Het is volbracht”!1 (voltooid tegenwoordige tijd)(Jh 19:30). Jezus
Christus heeft voor eeuwig en altijd alles wat nodig was voor verlossing volbracht!
• Bij Zijn wederkomst zal Hij zeggen: “Het is geschied”!2 (voltooid tegenwoordige tijd)(16:17). Dan zal alles wat
nodig is voor het oordeel ook voltooid zijn! Met één woord heeft Jezus Christus het werk van verlossing voltooid.
Met één woord zal Jezus Christus ook het werk van oordeel voltooien. De finale en volledige uitvoering van Gods
toorn werd heel lang uitgesteld, maar zal dan voltooid worden. Alles wat er in de menselijke geschiedenis had
moeten gebeuren is in vervulling gegaan. Gods eeuwige plan m.b.t. deze tegenwoordige wereld is bereikt. De
eeuwige staat is begonnen.
16:18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als
er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! Deze zijn de tekenen

van de majestueuze verschijning (4:5) van de Heer Jezus Christus bij Zijn wederkomst (zie 6:12; 8:5; 11:13,19; Mt
24:27).
Het tegenwoordige fysieke universum (zon, maan en sterren) ingesloten de tegenwoordige planeet aarde zullen
ineenstorten. De grote aardbeving zal de bergen doen wankelen en de eilanden doen wegzinken op de grote dag van de
toorn van God en van het Lam (6:12-17). De hele aarde zal als een kaartenhuis ineenstorten.
• De aardbeving bij de eerste komst van Christus heeft de graven opengebroken en dode mensen tijdelijk uit de dood
opgewekt (Mt 27:51-52).
• Maar de aardbeving bij de wederkomst van Christus zal de graven van alle mensen permanent openbreken en alle
doden uit de dood doen opstaan (zie 16:18; 20:11-13; cf. Jh 5:28-29; Hd 24:15; Openb 20:13).
16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in (aoristus tijd).

Babylon vertegenwoordigt de antichristelijke wereld van de satan met al zijn verleidingen, vooral in industrie en handel,
zaken en financiën, onderwijs en rechtsgeleerdheid, luxe leven en plezier, kunst en sport, enz. in kort, de antichristelijke
cultuur van de satan verbonden aan de antichristelijke wereldrijken door heel de nieuwtestamentische periode vanaf de
eerste komst van Christus tot aan Zijn wederkomst. Het vertegenwoordigt het centrum van het antichristelijke
koninkrijk door de eeuwen heen. Deze grote stad stortte in drie delen in elkaar, een uitdrukking die erop wijst dat de
muren van alle kanten op elkaar instortte en de hele stad in puin legde. Zo vertegenwoordigen de steden van de volken
dergelijke nationale antichristelijke culturen die ook zullen ineenstorten. Dit is een beeld van de totale ineenstorting van
de antichristelijke wereld samen met zijn antichristelijke cultuur en verleidingen. Het is een beeld van de laatste
oordeelsdag en de vernietiging van de tegenwoordige wereld.
Het boek Openbaring is geen beschrijving van de geschiedenis in de eerste eeuw n.C. in de vorm van een quasi-profetie,
omdat deze gebeurtenissen nooit in de historische stad van Rome heeft plaats gevonden. Anders zou het boek
Openbaring geen betekenis voor latere christenen gehad hebben.
En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn
grimmige toorn. God is de zonden van Babylon niet vergeten. God bracht haar tot Zijn finale verhoor en verdoemenis

voor al haar wandaden. En God voerde haar verdiende straf ten volle uit door haar te laten drinken uit de beker gevuld
met Zijn grimmige toorn (14:10; 19:15). Gods woede gecombineerd met Gods toorn is de meest denkbare gevreesde
straf. Gods verbolgenheid heeft zich lang opgepropt totdat het uiteindelijk uitbarst. Hoe precies God Babylon oordeelt
wordt in het volgende visioen (hfst. 18) uitgelegd.
16:20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. (6:14). De profetie
van Jesaja over de afvlakking van de bergen en opvullen van de valleien om een weg voor de HEERE te bereiden (Jes
40:3-5) wordt nu in de eindtijd in apocalyptische proporties uitgevoerd (zie Zach 14:1-5). De hele aarde stort ineen en
veranderd van aanzien. De bevrijding van de huidige schepping van haar slavernij aan het verderf (Rom 8:21) is
aangebroken. De Dag van de Heer die komt als een dief is aangebroken. Op die dag zullen de hemelen met gedruis
voorbijgaan en de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen “gevonden” worden
(NBG) (2 Pet 3:10) (blootgelegd worden). De tijd voor God om alles te herstellen (Hd 3:21) is uiteindelijk
aangebroken..
1
2

Τετελεσται > τελεω (virp)
Γεγονεν > γινοµαι (vira)
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16:21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Een
hagelstorm is een ander beeld voor de verschrikkelijke oordeelsdag (8:7; 11:19; Ex 9:22-26; Joz 10:11; Jes 28:17;
32:19; Ezech 13:11,13). Hagelstenen die ongeveer 50 kilogram wegen zullen alles kort en klein slaan. Dat is ook wat
God wil doen: niets van deze goddeloze en onrechtvaardige wereld met al zijn goddeloosheid en ongerechtigheid en al
zijn goddeloze en onrechtvaardige mensen mag blijven bestaan (21: 27; Mt 13:41-42). Dat ze uit de hemel vallen toont
aan dat dit van God afkomstig is. Het is niet maar een natuurramp, maar niets minder dan het laatste oordeelsdag van
God die valt op mensen die weigeren zich te bekeren en zich tot de God van de Bijbel te keren.
Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

De hagelplaag is een symbool voor de laatste oordeelsdag. Zelfs op het laatste moment van deze huidige aarde of
tegenwoordige wereldgeschiedenis zullen mensen weigeren zich te bekeren. In plaats daarvan zullen zij God lasteren
(vervloeken) (zie 16:9,11). ‘God vervloeken’ bestempeld Hem als het grote Kwaad, een verfoeilijk en verdoemelijk
object. Let op wat Christus zegt over Godslastering (Mt 12:24,32; Mk 3:29). Ten spijten daarvan dat zij dit alles op de
laatste dag zien en horen, blijven deze goddeloze en onrechtvaardige mensen hun harten verharden en weigeren zij zich
te bekeren!Zij zullen de heerlijkheid van Christus bij Zijn wederkomst zien (1:7). Zij zullen de opstanding uit de doden
meemaken (Jh 5:28-29; Hd 24:15; 1 Kor 15:22-24) en zij zullen getuigen zijn van de wonderbaarlijke transformatie van
de nog levende christenen (1 Kor 15:53). Zij zullen zien hoe de christenen in de lucht opgenomen worden om Christus
te verwelkomen (1 Tes 4:14-18; Mt 24:40-41). En later zullen zij meemaken dat de engelen ook hen voor de
oordeelstroon van Christus in de lucht zal voeren (20:11-15). En zij zullen hun onherroepelijke veroordeling
(verdoemenis) op de laatste oordeelsdag moeten aanhoren (Mt 25:31-46). Ten spijten van het feit dat zij dit alles zien,
horen en meemaken, zullen zij zich niet willen bekeren! Zelfs in de plaats van hun eeuwige verdoemenis (de hel) zullen
zij geen gebrokenheid van hart tonen. Zij zullen de gevolgen van hun zonden (het fysieke, geestelijke en morele lijden)
verachten omdat het zo verachtelijk is, maar zij zullen niet hun zonden als zonden tegen God verachten! Zij zullen hun
haat tegen God niet voor liefde verwisselen (2 Tim 3:1-5). Hun harten zullen blijven verlangen naar de zonde, zelfs al
kunnen zij het niet langer meer uitvoeren.
(2) Verschillende uitleg over de zevende schaal (16:17-21).

Een futurist gezichtspunt. Het zevende schaal oordeel symboliseert het einde van de toekomstige periode van de grote
verdrukking. Dit wordt meteen gevolgd door de duizendjarige vrederijk van Christus op de huidige aarde (Larkin).
De juiste uitleg. Het zevende schaal oordeel symboliseert de tekenen aan het einde van de wereldgeschiedenis bij de
wederkomst van Christus, de ineenstorting van het koninkrijk van de wereld, de vernietiging van de tegenwoordige
aarde en het laatste oordeelsdag (Greijdanus, Hendriksen).
(3) Wat gebeurt er met christenen en niet-christenen bij de wederkomst van Christus.

Het onderricht in het evangelie van Matteüs.
• De christenen worden bijeengebracht in de graanschuur, een symbool voor het koninkrijk van God, terwijl de nietchristenen in het onuitblusbaar vuur, een symbool voor de hel, verbrand worden (Mt 3:12).
• De christenen en niet-christenen zullen samen tot de oogsttijd blijven groeien (Mt 13:30,41-43. zie Openb 14:15).
Bij de wederkomst zal Christus aan de maaiers (de engelen) opdracht geven om eerst het onkruid bijeen te
verzamelen en in bossen te binden om verbrand te worden en daarna het graan in de graanschuur bijeen te brengen
(Mt 13:30). De engelen zullen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen verzamelen en in de vurige
oven werpen, terwijl de rechtvaardigen als de zon in het koninkrijk van God zullen stralen (Mt 13:41-43).
• De christenen (de uitverkorenen) zullen uit de vier windstreken bijeengebracht worden en (met de engelen in de
lucht) (letterlijk:) meegenomen (HSV: aangenomen) worden. Maar de niet-christenen zullen (voor een tijd op deze
laatste dag op de aarde) achtergelaten worden (Mt 24:31,39-41; zie Lk 17:30-35).
Matteüs toont aan dat deze gebeurtenissen beiden op de laatste oordeelsdag zullen plaatsvinden.
Het onderricht in de brieven van Paulus.
• Bij het blazen van de laatste bazuin (1 Kor 15:52; zie Mt 24:31) zullen de doden onvergankelijk opstaan en de nog
levende christenen zullen in een oogwenk (in de gelijkenis van Christus) veranderd worden. Dan is de dood
verslonden tot overwinning (zie 20:12-14; 1 Kor 15:50-54).
• Bij de wederkomst van Christus zal de Heer Jezus Christus zelf uit de hemel neerdalen samen met de geesten van
gelovigen uit de oudtestamentische en nieuwtestamentische perioden. Hij zal met een luid bevel, met de stem van
een aartsengel en met een bazuin van God (dus: heel hoorbaar en heel zichtbaar) neerdalen! De lichamen van
gestorven christenen zullen het eerst uit de dood opstaan, daarna zullen de lichamen en geesten van de nog levende
christenen in een oogwenk veranderd worden (1 Kor 15:50-54; 1 Jh 3:1-3) en zullen zij samen opgenomen worden
in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht (1 Tes 4:14-17) ten einde hem te verwelkomen en Hem
te bewonderen (2 Tes 1:10). Het woord ‘opnemen’ betekent: met onweerstaanbare kracht omhoog gegrepen worden
(zie 12:5). En het woord ‘ontmoeting’ in de Hellenistische wereld betekent: een delegatie uit de stad gaat een
hooggeplaatst persoon buiten de stad ontmoeten ten einde hem te verwelkomen en dan onder begeleiding naar de
stad te begeleiden (Hd 28:15). Na de wederkomst van Christus en de laatste oordeelsdag in de lucht keert Jezus
Christus met alle christenen (i.e. het Nieuwe Jeruzalem) naar de nieuwe aarde terug (21:1-2,9-10).
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In 1 Korintiërs 15 en in 1 Tessalonicenzen 4:17 wordt helemaal niet over de niet-christenen bij de wederkomst
gesproken. Zo wordt in Openbaring 16:17-21 helemaal niets gezegd over wat er met de christenen gebeurt bij de
wederkomst.
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