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16. 

De 3de en laatste fase van de grote verdrukking 
De intrede van de 3de en laatste fase van de GROTE VERDRUKKING wordt uitgebeeld met het tafereel van Openba-
ring 10:1-7, dat ons tegelijk al het onvermijdelijk verloop van deze periode doet kennen.  
• “En ik zag een andere sterke engel  uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was 

een regenboog. Zijn (aan)gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (SV: pilaren) van vuur. En Hij had in 
Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. En Hij 
riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen1 hun stemmen 
horen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar 
ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf 
dat niet op. En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij 
zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat 
daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7de en-
gel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: ver-
vuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:1-7, HSV) 

Christus – de “andere sterke engel” (zie Openb. 10:1) – verschijnt in VOLLE HEERLIJKHEID en plaatst Zijn voeten op 
de zee en op de aarde (zie Openb. 10:2b). Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat Hij een aanvang gaat maken met het 
weer in bezit nemen van de aarde. Hij gaat niet alleen de antichrist vernietigen, maar ook de satan binden! Waar 

                                                           
1 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3 ” van E. van den 
Worm. (noot – AK) 
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Christus Zijn voet zet, dat is van Hem en zo is het ook met ons, Zijn volgelingen (zie Joz. 1:3). In Zijn hand heeft Hij het 
“geopende Boek” (zie Openb. 10:2a). Het openen van dit “Boek” – wat de VOLLE OPENBAARWORDING van het 
Woord van God inluidt – gaat gepaard met grote oordelen (de “zegel-oordelen”2, zie hoofdstuk 4 van deze studie: “Het 
begin van de smarten” en noot3 – HS) en op het moment dat plaatsvindt wat vers 2 (van Openbaring 10) beschrijft, zijn 
de meeste van deze oordelen nog niet uitgewerkt. Ze zijn dan nog in volle gang en er vindt dan zelfs een verheviging 
plaats (de 7de bazuin met de 7 fiool-oordelen4). Het “geopende Boek” wil ook aanduiden, dat wat er nu (op dat moment) 
staat te gebeuren – namelijk: de eigenlijke OPENBARING van Jezus Christus – de algehele vervulling zal zijn van wat 
er in het Woord van God geschreven staat, terwijl het tevens is alsof naar dit Woord/Boek verwezen wordt als beschrij-
vende de rechtsgrond5 voor de HERinbezitname van de aarde: 
• “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken 

van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle 
eeuwigheid.” (Openb. 11:15, HSV) 

De “7 donderslagen” 
6 (zie Openb. 10:3-4) geven aan dat er aan de HERinbezitname een gericht (ofwel: oordeel) vooraf-

gaat, het “gericht der heiligen” (dat wij later, in hoofdstuk 18, zullen bespreken). Tekenend zijn de woorden van Jezus, 
omschreven in Openbaring 10:6, “nu geen tijd, geen uitstel meer”; het uur van oord eel voor satan en de godde-

                                                           
2 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”, hoofdstuk 6, met de titel: “De zegels worden geopend… ” van CJH Theys. 
(noot – AK) 
3 Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie: 
A. Deze uiteindelijke opening van het Woord wordt in het boek Openbaring beschreven als het openbreken van een 7-voudig ver-
zegeld Boek (zie Openb. 5:1 – “van binnen en van buiten beschreven” wil zeggen, dat een deel van Gods Woord reeds VOOR de 
eindtijd kan worden verstaan, terwijl het andere, “verborgen”, deel in de eindtijd wordt geopenbaard/ontsluierd). Het spreekt vanzelf 
dat pas van VOLLEDIGE OPENBARING kan worden gesproken, wanneer het 7de zegel  is verbroken. De opening van 6 zegels 
hebben wij tot nog toe behandeld (zie hoofdstuk 4 van deze studie) en wij weten inmiddels dat na de opening van het 6de zegel (zie 
Openb. 6:12-17) de ‘Spade Regen opwekking’ een aanvang neemt. Wij verwachten dan, dat de opening van het 7de zegel de ver-
volmaking van de Bruidsgemeente brengt. Waaraan onlosmakelijk is verbonden en waarop moet volgen: de Bruiloft van het Lam. 
Over de opening van dit 7de zegel lezen wij in Openbaring 8 vers 1:  
• “En toen het Lam het 7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (HSV) 
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat zeg-
gen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan niet an-
ders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid  van mensenkinderen zijn, een 
gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van 
ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam. 
De opening van het 7de zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen van het 7de zegel – 
het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het zowel aansluit bij als zich onder-
scheidt van de andere 6 zegels).  
 

B. In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7 de engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Go ds vervuld zal 
worden ”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij kunnen dus 
stellen, dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7de zegel. Zij EINDIGT met het klinken 
van de 7de bazuin. Deze 7de bazuin is de “laatste bazuin” (zie 1 Kor. 15:52a). Volgens 1 Korinthe 15:51-52 heeft bij het weerklinken 
van deze bazuin de opstanding van de rechtvaardige doden en de lichamelijke verandering van de Bruidsgemeente – dat zijn: de 
(op deze aarde) levend overgeblevenen tot Christus’ zichtbare wederkomst – plaats. Deze gebeurtenissen houden dus verband met 
Christus’ ZICHTBARE wederkomst, zie 1 Thessalonicenzen 4 vers 16-17. 
Uit het één en ander is af te leiden, dat de “verborgenheid Gods” – het ‘geheime plan’ van God – de wijze betreft waarop God afre-
kent met satan en de goddeloze mensheid, tegelijkertijd het doel met die mensheid bereikende, dat Hij Zich al had voorgenomen 
VOOR de grondlegging der wereld (zie Ef. 1:4). Wij zouden ook kunnen zeggen, dat “de verborgenheid  Gods” de installatie 
van het Koninkrijk van God op aarde betreft.  Tot deze “verborgenheid” moeten wij rekenen: 
1. De Bruiloft van het Lam – “de grote verborgenheid”) (zie Openb. 19:6-9 en Ef. 5:31-32); 
2. De geboorte van de mannelijke zoon en zijn hemelvaart (zie Openb. 12:5); 
3. De wegvoering van de Bruid in de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14); 
4. De nederwerping van satan en de manifestatie van de antichrist (zie Openb. 12:9-10); 
5. De opstanding van de rechtvaardigen, de verheerlijking van de Bruidsgemeente en de zichtbare wederkomst van Christus (zie 

1 Thess. 4:16-17). (noot – HS) 
4 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”, hoofdstuk 15, met de titel: “De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van 
God ” van CJH Theys. (noot – AK)  
• NOOT: Zie vooral ook de uitleg in hoofdstuk 16 van deze studie van CJH Theys, die nu echter nog niet gereed is.  
5 Rechtsgrond = Op grond waaraan een rechtshandeling, een wet e.d. rechtsgeldigheid ontleent. (noot – AK) 
6 Zie noot 1. 
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loze wereld is gekomen.  Voorts wordt hier gezegd, dat de 7de bazuin, die nu DIRECT HIERNA zal klinken, de uitein-
delijke openbaring van de “verborgenheid van God” 

7 zal brengen (zie Openb. 10:7, SV). Wat deze “verborgenheid van 
God” inhoudt, bespraken wij reeds eerder in deze studie (zie noot 3 B. – HS). 
 
In Openbaring 11:15-19 lezen wij vervolgens over het schallen van deze 7de bazuin , het losbarsten van het 3de wee, 
het aanbreken van de 3de en laatste en – voor satan, de antichrist en allen die met hen zijn – noodlottige fase van de 
grote verdrukking.  
• “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken 

van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle 
eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en 
aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Here, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt , omdat U Uw 
grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is 
gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw 
dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om 
hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven). En de tempel van God in de hemel 
werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel.8 En er kwamen bliksemstralen, stemmen, 
donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:15-19, HSV) 

De voornaamste gebeurtenis die deze 7de en laatste bazuin brengt, is de wederkomst van Christus  als de Koning de 
koningen (zie Openb. 11:15 – Christus wordt Koning ). Aan deze wederkomst gaat iets vooraf: de opstanding van de 
rechtvaardigen en “het tegemoet gaan van Christus in de lucht” van alle heiligen, gebeurtenissen die door 1 Thessalo-
nicensen 4:16 (in samenhang met Mattheus 24:31 en 1 Korinthe 15:52) ook verbonden worden met het weerklinken 
van de 7de bazuin.9 In Openbaring 11:18 wordt deze opstanding bedoeld (de doden worden in zekere zin dàn al geoor-
deeld, want wie aan deze 1ste opstanding GEEN deel heeft, wordt gerekend tot de ONrechtvaardigen en zal ook “de 
tweede dood” moeten sterven – zie Openb. 20:6).  
Het “loon” dat de heiligen ontvangen (en waarvan ook sprake is in Openbaring 22:12), is de “toegang (SV: ingang)” tot 
het 1000-jarig Vrederijk van Christus (zie 2 Petrus 1:11). Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is echter niet hetzelfde 
Koninkrijk als “het Koninkrijk van de Vader”, bedoeld in Mattheus 25:34, want, zoals de aantekening “dat voor u be-
stemd (SV: bereid) is vanaf de grondlegging van de wereld” al wil zeggen, dit laatste Koninkrijk moet beschouwd worden 
als het allerlaatste stadium van Gods Raadsplan van Verlossing en daarom kan hier niets anders mee bedoeld worden 
dan de eeuwigheid van “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”, die NA het 1000-jarig Rijk aanbreekt).  
Uit de woorden “om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven)” (zie Openb. 11:18) 
volgt, omdat God bedoelt wat Hij zegt, dat er  geen enkele goddeloze het 1000-jarig Vrederijk van Christus in zal 
gaan!  In 1 Korinthe 15:50 staat dat “VLEES en BLOED het Koninkrijk van God niet kunnen beërven”. Wanneer de Bij-
bel dan leert, dat alleen de rechtvaardigen een “verheerlijkt lichaam” ontvangen (zie 1 Kor. 15:35-54), impliceert dit, dat 
ONrechtvaardigen in het 1000-jarig Koninkrijk NIET gevonden zullen worden. En als er in dat Koninkrijk geen onrecht-
vaardigen (goddelozen) zullen zijn, betekent dat, dat er in die tijd ook GEEN zending meer zal worden bedreven en 
geen bekeringen meer plaats zullen hebben, zoals echter nog al eens, en in brede kring, WEL geleerd en geloofd 
wordt. Alleen “NU” – en dat is: de huidige tijdsbedeling, waarin wij zelf ook nog leven – is het “de dag van het heil (SV: 
de dag der zaligheid)”! (zie 2 Kor. 6:2). Dat met de wederkomst van Jezus inderdaad “het einde van alle vlees” (zie Gen. 
6:13) is gekomen – na 120 “jubeljaren”10 – wordt benadrukt in Openbaring 11:19, waar ons feitelijk meegedeeld wordt 

                                                           
7 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”, hoofdstuk 12, met de titel: “De openbaring van Gods grote verborgen-
heid ” van CJH Theys. (noot – AK) 
8 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de 
mens:een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot – AK)  
9 Zie eventueel op onze website het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken ” en/of het artikel “Een ANDER geluid – 
Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? ” van A. Klein. (noot – AK) 
10 Jubeljaar (zie Leviticus 25:10-11) = …Elk 50 ste  jaar in Israël was dus een jubeljaar.  Gods raadsplan omvat 6000 jaar tot het 
einde van deze (tijds)bedeling. Wij leven NU in de 6de profetische dag van 1000 jaar. Dan is het niet moeilijk om te verstaan, dat wij 
leven in het 120 ste jubeljaar. En 120x50=6000 jaar.  Dit is dan ook het laatste jubeljaar. Hiernà zal de wereld geen jubeljaar meer 
beleven. Als Jezus komt, brengt Zijn wederkomst voorgoed de scheiding tussen de wereld en het Koninkrijk van de kinderen Gods. 
De wederkomst van Jezus Christus beslist dus over  eeuwige dood, eeuwige scheiding van God, of eeuwig leven. Gedurende de 
Grote Verdrukking is er slechts één kans om in Christus te blijven, namelijk door als martelaar te vallen, zoals de 5 dwaze maagden, 
want de hele (wereldsgezinde en/of goddeloze) wereld zal het beest nawandelen. Allen, die dan nog leven, zullen het merkteken 
van het beest ontvangen. Voor hen is er geen vergeving meer; zij zullen zijn gekomen tot lastering van de Heilige Geest. En het is 
daardoor ONmogelijk dat men in het 1000-jarig Rijk van Christus nog een kans zou hebben. … Alleen wie deel heeft aan de 1ste op-
standing, kan in een onverderfelijk lichaam het Koninkrijk binnengaan. Het is verraad aan uzelf en aan het profetisch Woord van 
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dat de “Voorhang”11 (d.i. het vlees; vergelijk Hebreeën 10:20) is weggenomen. De shekinah-heerlijkheid van God (ook 
wel shekinah-licht of -glorie genoemd, waarmee de openbaring of manifestatie van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid wordt bedoeld – AK), 
want dit is wat gezien wordt op de Ark van het Verbond12, daalt dan met de Persoon van de Here Jezus Christus neer 
op deze aarde. Dit is de “verschijning of komst van Jezus in heerlijkheid  en met grote kracht” (zie Matth. 24:30, 
Mark. 13:26, Luk. 21:27, Matth. 25:31, Luk. 9:26, Kol. 3:4, Tit. 2:13 en 1 Petr. 4:13). Deze heerlijkheid zal alle antichris-
telijke machten vernietigen (zie 2 Thess. 1:7-10 en 2:8) en daarna, gedurende het 1000-jarige Rijk, de gehele aarde 
VERVULLEN (zie Ps. 72:19). 
 
Er gaat aan de wederkomst van de Here Jezus (Zijn zichtbare, lijfelijke wederkomst NA de grote verdrukking – AK) echter MEER 
vooraf dan de opstanding en de opname van de rechtvaardigen13 (volgens 1 Thess. 4:16-17), dat tot het 7de bazuin-
gebeuren gerekend moet worden: de gebeurtenissen van de eerste 6 “fiolen” (ook wel “schalen” of “bekers” ge-
noemd). Opstanding en opname vinden plaats tijdens het 7de fiool-oordeel.  
• De 7 “zegelen” brachten de “openbaring van het Woord van God”,  
• de 7 “bazuinen” de “openbaring van de verborgenheid van God”,14 
• de 7 “fiolen” brengen de “openbaring van Gods toorn ” (zie Rom. 1:18).  
De inleiding tot het UITGIETEN van de 7 fiolen van Gods toorn (de 3de en laatste serie OORDELEN) vinden wij in 
Openbaring 15.15 Ook hier komen wij de “geopende Tempel in de hemel” weer tegen (zie Openb. 15:5 – vergelijk dit 
met Openb. 11:19). Opmerkelijk is het, dat de 7 fiolen door 7 verloste mensenkinderen worden uitgegoten (zie Openb. 
15:6). Het “smetteloos (SV: rein) en blinkend linnen” in Openbaring 15:6 staat namelijk voor de “gerechtigheden (SV: 
rechtvaardigmakingen) van de heiligen” (zie Openb. 19:8). Het is een aanwijzing ervoor, dat MENSEN zullen deelnemen 
aan de voltrekking van Gods oordeel over de goddeloze wereld. Tot de legermachten die met Christus zullen strijden 
in de slag van Armageddon zullen ook de miljoenen heiligen van alle eeuwen behoren (die dan al eerder opgewekt zul-
len zijn en, tezamen met de levend overgeblevenen, in een verheerlijkt lichaam, Jezus bij Zijn wederkomst tegemoet 
zullen gegaan zijn in de lucht). Lees 1 Korinthe 6:2a, 2 Thessalonicensen 1:10 en Judas 1:14. In hoofdstuk 18 van de-
ze studie zullen wij nader ingaan op het zgn. “oordeel der heiligen”. De fiolen worden aan de 7 (hemelse) heiligen uit-
gereikt door Jezus Zelf16 (zie Openb. 15:7). 
 
1. Van de 1ste fiool-uitgieting lezen wij in Openbaring 16:2. “Kwaadaardige en schadelijke zweren” zullen de goddelo-

zen alle levensgenoegen ontnemen.   
2. De 2de fiool (zie Openb. 16:3) brengt een ontstellende verzieking van de levenssfeer in de volkerenzee  (“de 

zee… werd bloed, als van een dode”).  
3. Het uitgieten van de 3de fiool (zie Openb.16:4-7) bewerkt een plaag die het karakter heeft van een vergelding voor 

het vergieten van het onschuldig bloed van de heiligen (zie Openb.16:6). Een totale geestelijke verontreiniging  
vindt plaats (“waterbronnen” of “fonteinen” zijn bronnen van zedelijke beginselen). Wat de menselijke geest dan 
nog kan indrinken (d.i. in zich kan opnemen) zal slechts verderfelijk (d.i. tot verdorvenheid en/of zedeloosheid leidend) en ver-
rot/verrotting (d.i. achteruitgang in zedelijk opzicht, ellendig en/of vervloekt) zijn. Als gevolg daarvan zal de gehele dan leven-
de (en reeds gedemoniseerde) mensheid in de ergste mate krankzinnig worden.  

                                                                                                                                                                                                                   
God, als u een 2de kans leert. … Het 1000-jarig Vrederijk is ALLEEN voor de in heerl ijkheid opgestane heiligen. De 2de opstan-
ding (van de ongelovigen/goddelozen) vindt plaats NA het 1000-jarig Vrederijk…  
• Deze uitleg over het getal 50 is (gedeeltelijk) overgenomen uit: “De symboliek der Bijbelse getallen” van CJH Theys. Een pdf van 

deze studie is gratis, per email, bij ons te verkrijgen (aanvraag via info@eindtijdbode.nl). (noot – AK) 
11 Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de VOORHANG van de Israëlitische Tabernakel kunnen wij u de 
studies “Christus in de Tabernakel ” van CJH. Theys en/of “De Tabernakel van Israël ” (Gods profetisch model van de geestelijke 
ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm aanbevelen. Zie onze website 
www.eindtijdbode.nl (noot – AK) 
12 Voor meer over de diep-geestelijke betekenis van de ARK van het VERBOND van de Israëlitische Tabernakel: zie noot 11. 
13  Deze “opname van de rechtvaardigen” is een ‘opname’ in de wolken, om de Here Jezus, die naar de aarde komt, tegemoet te 
gaan. Zie de uitleg hierover in de vermelde artikelen bij noot 9. (noot – AK) 
14 Zie noot 7. 
15 Zie noot 4. 
16 Uit de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”:  
In Openbaring 4:6b-7 hebben wij al mogen zien, dat één van de 4 “levende wezens” gelijk een LEEUW was, gelijk aan DE LEEUW 
UIT DE STAM VAN JUDA (zie Openb. 5:5). Hij gaf het bevel tot de opening van het 1ste zegel (zie Openb. 6:1). Gezien de “profeti-
sche parallel” in Gods raadsplan van verlossing, mogen wij hier met een gerust hart geloven, dat wij hier in dit hoofdstuk te maken 
hebben met DEZELFDE LEEUW, Die nù de 7 engelen die 7 gouden schalen, gevuld met Gods toorn, aanreikt. Is niet ALLE oordeel 
Hem gegeven? Amen. (noot – AK) 
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4. De gebeurtenis van de 4de fiool (zie Openb. 16:8-9) wordt ook beschreven in Jesaja 30:25-28. Er komt een onver-
draaglijke, verzengende hitte  als gevolg van het naderbij komen van Gods brandende toorn. Wellicht een kos-
misch gebeuren (letterlijke verhitting van de aarde), omdat Gods afrekening met de zondige wereld op aarde een 
kosmisch gebeuren zal zijn. De zon is de samenballing van de vurige legermachten van God.  

5. De 5de fiool (zie Openb. 16:10-11) zal een volledige en verstikkende duisternis  over het rijk van de antichrist – en 
dat is dan dus over de gehele aarde – brengen, gepaard gaande met een plaag van ondraaglijke pijnen, een voor-
proef van de toestand in de “poel van vuur” (in het Grieks: “gehenna”17 – zie o.a. Openb. 20:14-15). 

 
Daarna komt het 6 de fiool -oordeel  (zie Openb. 16:12-16). Dan begint de voorbereiding voor de grote slag van Arma-
geddon (zie Openb. 16:16). De eigenlijke plaag van deze 6de fiool is het ontstaan van een grote dreiging , in verband 
waarmee er in het antichristelijke rijk een koortsachtige activiteit wordt ontplooid. Alle legermachten van de aarde wor-
den gemobiliseerd (zie Openb. 16:14). De (zichtbare) wederkomst van Christus is dan aanstaande, zo leert ons Open-
baring 16:15. Het komen “als een dief” heeft twee aspecten, die het merkwaardigerwijze mogelijk maken, dat dit begrip 
met beide wederkomsten (‘onzichtbaar’ en ‘zichtbaar’18) in verband wordt gebracht: 
1. Het is in de eerste plaats een ONVERWACHTS komen; dit aspect komt naar voren in de eerste, “verborgen” of 

“onzichtbare” wederkomst  des Heren.  
2. Het is daarnaast een komen om te verwoesten, om “huis te houden”; een aspect dat naar voren komt in de 2de, 

“zichtbare” wederkomst  van Jezus, de komst die hier aan de orde is.  
Wellicht kan de handeling van het “wegnemen” (het “stelen”) bovendien nog in verband worden gebracht met het aan-
nemen tot Bruid en het wegvoeren naar de Bruiloftszaal van de Bruidsgemeente door Jezus bij Zijn 1ste (onzichtbare) 
wederkomst. NOOT: hierdoor wordt echter niet gesuggereerd, dat deze gebeurtenis iets onrechtmatigs heeft, want bij 
de vergelijking van Jezus’ komst met “de komst van een dief” mogen wij vanzelfsprekend ons niets ongunstigs ten 
aanzien van Jezus voorstellen.  
Om terug te keren tot de gebeurtenissen van de 6de fiool, de dreiging die ontstaat, heeft te maken met het feit, dat dan 
de weg zal worden bereid voor de “koningen, die van de opgang der zon komen zullen”  (zie Openb. 16:12, SV). 
Kennelijk zal dit het leger zijn dat het rijk van satan, de antichrist en de valse profeet belaagt. Dit zullen geen Chinezen 
of Mongoliërs zijn, zoals door zovelen geleerd wordt. Dit zijn de hemelse legers van de almachtige God!  De “Koning 
der koningen”, Jezus, komt dan met Zijn “koningen”, de 144.000 (de mannelijke zoon19, het volk van vorsten, het ware 
Israël) en de vele duizenden heiligen, alsmede met Zijn engelen (zie Openb. 19:14 en Judas 1:14) om in de slag van 
Armageddon de satanische legerscharen van demonen en goddelozen te vernietigen! De “zon” (zie Openb. 16:12), de 
samenballing van de hemelse legers, is de woonplaats van de zaligen en van de engelen, de plaats van de Troon van 
God, Die een “verterend vuur” is en een “ontoegankelijk licht” bewoont (zie Hebr. 12:29 en 1 Tim. 6:16). NOOT: zie ver-
der voor dit onderwerp: “De Majesteit van het Symbool” van rev. W.H. Offiler20. 

                                                           
17 De “poel van vuur” of de “poel van vuur en zwavel” is een andere naam voor gehenna of hellevuur. Het Griekse woord “gehenna” 
is vaak vertaald als “hel”, als plaats van eeuwige pijniging voor de ongelovigen. Verbonden met vuur spreekt men soms van “helle-
vuur” of “het helse vuur” (zie o.a. Matth. 5:22 en 18:9); Volgens de Herziene Statenvertaling (HSV) is de letterlijke vertaling in Matth. 
5:22 en 18:9: “de hel van het vuur”. (noot – AK) 
18 Voor meer over deze beide wederkomsten, zie de artikelen vermeld bij noot 9. 
19 Voor meer over deze “mannelijke zoon”, zie – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – deel 5  (hoofdstuk 
9) van deze studie, met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon ” (datum 28-10-2011) en/of deel 7  (hoofdstuk 11), met de 
titel “De wegrukking van de mannelijke zoon ” (datum 4-2-2012) van H. Siliakus. (noot – AK) 
20 Dit artikel is niet in mijn bezit. (noot – AK) 
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Bijlage 6: 
De verschillende betrekkingen tussen zegels, bazuinen en fiolen/schalen 

 
 
 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 
 

Einde van deel 11 (‘hoofdstuk’ 16) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOOT: 
Voor uw gemak is op de volgende bladzijde een overz icht toegevoegd, zodat u gemakkelijk kunt zien 
waar de voorgaande delen (en ‘hoofdstukken’ van dez e studie) over gaan: 
 
 



Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

(Deel 1) 
Voorwoord  
1. Het Bijbelboek Openbaring 
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen 
3. De tafereelsgewijze opbouw 

• Bijlage 1 : De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdm arkering  
 
(Deel 2) 
4. Het begin van de smarten 
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd 

• Bijlage 2 : Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkel ing van de scheiding in de Ge-
meente van de laatste dagen 

 
(Deel 3)  
6. De Spade Regen-opwekking  
7. Het herstel van Israël 

• Bijlage 3 : Het verband tussen het herstel van Israël en de S pade Regen-opwekking 
 
(Deel 4)  
8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam  

• Bijlage 4 : De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de z egels en de bazuinen 
 
(Deel 5)  
9. De geboorte van de mannelijke zoon 
 
(Deel 6)  
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen 
 
(Deel 7)  
11. De wegrukking van de mannelijke zoon 
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking 
 
(Deel 8)  
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente 
 
(Deel 9)  
14. De 1ste fase van de grote verdrukking 
 
(Deel 10)  
15. De 2de fase van de grote verdrukking 

• Bijlage 5 : De verschillende tijdsperioden met betrekking tot  de grote verdrukking 
 

 
 


