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Dingen die (met) haast geschieden moeten 
 

Een systematische verklaring van het Bijbelboek Ope nbaring 
 

(deel 9) 
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14. 

De 1ste fase van de grote verdrukking 
De tijd van de grote verdrukking kunnen wij verdelen in 3 fasen of episoden. Deze achtereenvolgende fasen worden 
genoemd: het “1ste wee”, het “2de wee” en het “3de wee” (zie Openb. 8:13, 9:12 en 11:14 – vergelijk deze verzen met 
het “wee” in Openbaring 12:12).  
Wij kunnen deze 3 fasen ook noemen: de perioden van de 5de, de 6de en de 7de bazuin. 
� Het “1ste wee” is het 5de bazuinoordeel,  
� het “2de wee” is het 6de bazuinoordeel, en  
� het “3de wee” is het 7de bazuinoordeel.  
Gedurende de tijd van de grote verdrukking is de Heilige Geest weggenomen uit de wereld (zie het vorige hoofdstuk) 
en daaruit volgt, dat in die tijd geen mensen meer tot bekering kunnen komen!!1 (Conclusie, mede op basis van Johan-
nes 16:8, want alleen Gods Geest overtuigt de mensen “van zonde” etc.). De “deur van genade” is dan definitief geslo-
ten (zie Luk. 13:23-25 ). 
 

                                                           
1 Al is er dan nog wel de speciale bediening van de 2 getuigen Gods, vermeld in Openbaring 11. Bijbelleraar CJH Theys vermeld 
hierover in zijn studie over het Bijbelboek Openbaring: “Déze 2 getuigen geven door wat God heeft gesproken en wat Jezus Chris-
tus over God heeft gezegd, en blijven hier het overblijfsel van het Jodendom oproepen tot BEKERING, vóórdat straks het laatste 
gericht zal worden aangekondigd.” (noot – AK) 
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Na zijn val op aarde en zijn aanneming van een mensengedaante zal satan – als de antichrist (via een mens die dan 
GEHEEL door hem in bezit is genomen) – “de put van de afgrond” mogen openen (“afgrond” is de vertaling van het 
Griekse woord “abyssus” of “abussos”,2 de verblijfplaats van de “gebonden” demonen): 
� “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 .” (Openb. 9:1, HSV) 
Demonische machten zijn alle eeuwen door al werkzaam op de aarde, maar dit openen, dit “loslaten”, betekent, dat 
een veel groter aantal demonen hier vrij spel zal krijgen. Niets of niemand zal hen nog verhinderen of in hun macht be-
perken. Onbeperkt zal hun macht zijn, omdat de Heilige Gees t Zich zal hebben teruggetrokken uit de wereld  
(deze terugtrekking is een feit, wanneer de Bruidsgemeente, in wie de Heilige Geest waarlijk woont en troont, is weg-
genomen3 uit deze wereld en gebracht in haar “bewaarplaats” in de woestijn, volgens Openbaring 12:6 en 14 – verge-
lijk dit met de bewaring van Noach in de ark – zie ook nog noot4). De mededeling over het openen van de “afgrond” of 
de “put van de afgrond” maakt een kleine uitweiding noodzakelijk. 
 
Verspreid over heel de Schrift komen wij een aantal gegevens tegen, die het ons mogelijk maken om datgene wat er 
gebeurde na de val van Lucifer min of meer te reconstrueren. Toen Lucifer, “een gezalfde, overdekkende cherub” (zie 
Ezech. 28:14, SV), satan werd, heeft hij vele engelen in zijn val meegesleept. Noot: dit is NIET de val of nederwerping 
van satan op aarde, zoals bedoeld in Openbaring 9:1 en 12:9.  
Deze zgn. “gevallen engelen” zijn door God onmiddellijk na hun zondigen gevangen gezet in een “bewaarplaats”, in 
het Grieks genaamd “tartarus”5 (een gedeelte van de “zophos”, een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” be-
tekent; in de “zophos” verblijven ook de zielen van de ONrechtvaardige doden), waar zij zullen blijven “tot het oordeel”, 
na het 1000-jarig Rijk (zie 2 Petr. 2:4 en Judas 1:6). Satan onderging dit lot niet, waarschijnlijk omdat hij behalve he-
melbewoner ook aardbewoner was (zie Ezech. 28:13 – wij kunnen aannemen, dat ook dit “Eden van de voortijd” zich 
op aarde bevond). Satan sleepte in zijn val niet alleen een deel van de engelen mee, maar ook alle aardbewoners van 
de voortijd (van de eerste schepping – zie Genesis 1:1). Ook deze “voorwereldlijke”, intelligente, aardse wezens wer-
den door God gestraft. De aarde werd verwoest (zie Genesis 1:2) en daarbij werden zij van hun lichamen beroofd. Zij 
leefden sindsdien voort als (ontlichaamde) “boze geesten”, duivelen of demonen (zie Ef. 6:12). Hun overste is Beëlze-
bul, “de aanvoerder van de demonen” (zie Luk. 11:15), de Baäl-Zebub van het Oude Testament (zie 2 Kon. 1:2-3, 6, 
16). Maar hun “koning” is nog altijd de satan. Als “afgoden” laten zij zich door de heidenen dienen (zie 1 Kor. 10:20). 
Een groep uit deze duivelen, door Jezus “onreine geesten” genoemd, schijnt steeds op zoek te zijn naar een “huis” 
(om in te wonen en tronen = te overheersen) en vindt dat in mensen, die zij (kunnen) overweldigen, gevangen nemen 
en bezetten (d.i. in bezit nemen). Zulke mensen worden dan “door de duivel bezeten”, en daardoor gevangenen van 
de satan” (zie Luk. 11:24-26). Alleen Jezus kan deze duivelen “uitwerpen” – alsook de waarachtige volgelingen van 
Hem, maar dan wel “in Jezus’ Naam ” – en de bezetenen dus bevrijden uit de klauwen van satan, zodat zijn macht 
over hen verbroken wordt. Waarschijnlijk zijn het met name deze “onreine geesten” of “demonen”, van wie van tijd tot 

                                                           
2 Uit de Studiebijbel: 
Het zelfstandig naamwoord abussos betekent ‘diepte, afgrond, onderwereld’. Oorspronkelijk was abussos een bijvoeglijk naam-
woord met de betekenis ‘bodemloos, diep’. … In het NT wordt met abussos de ‘onderwereld’ bedoeld: de verblijfplaats van doden 
(Rom. 10:7),… en van demonen (Luk. 8:31), de plaats waar de duivel opgesloten wordt (Openb. 20:3), waar het beest (de antichrist) 
uit opkomt (Openb. 11:7, 17:8), en waar de ‘engel des afgronds’ heerst (Openb. 9:11). (noot – AK) 
3 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNA-
ME wel juist ? ” van A. Klein. (noot – AK) 
4 Overgenomen uit hoofdstuk 13 van deze studie: 
1260 dagen, 3½ “tijd”, ofwel 3½ jaar blijft de Bruidsgemeente in de “woestijn”, de plaats haar door God bereid (veilig als Noach in de 
ark), waar zij door God bewaard en onderhouden wordt (zie Openb. 12:6 en 14); er staat in die betreffende Bijbelverzen geschre-
ven: “opdat men haar daar zou voeden” en “waar zij gevoed wordt”, hetgeen ongetwijfeld duidt op zulk een wonderbare en heilige 
bemoeienis van God, dat in verband hiermee zeker gesproken kan worden van “het grote Heilig Avondmaal van de 3½ jaar” (zie de 
hierover eerder gemaakte opmerkingen). Als de Bruid gedurende 3½ jaar in de “woestijn” bewaard wordt, wil dat zeggen dat zij ge-
durende heel de tijd van de grote verdrukking daar vertoeft, want de grote verdrukking en het regime van de antichrist duren even-
eens 3½ jaar (zie Openb. 11:2 en 13:5). Geen 7 jaar, zoals in brede kring abusievelijk geleerd wordt, als gevolg van een verkeerde 
uitleg van de “70 weken-profetie” van Daniël 9. (noot – AK) 
5 Op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf, wordt het verschil tussen deze woorden – die qua inhoud en/of vertaling 
ietwat op elkaar lijken – m.i. duidelijk uiteengezet. De titel van het artikel is: “De verwarring tussen Dodenrijk en Hel ”.  
Kort gedeelte hieruit: De ware hel, waar de eeuwige straf plaatsvindt, werd in het Oude Testament niet geopenbaard. Ze bestond 
toen niet, en ook heden ten dage niet! De hel is de gehenna en de “poel van vuur” (zie Openb. 19:20; 20:10,14,15; 21:8). Ze zal pas 
bestaan wanneer de verdoemden, na hun ‘uiteindelijke proces’ (voor de “grote witte Troon” – zie Openb. 20:11-15) naar die poel 
zullen verwezen worden. Wat sinds de zondeval wél bestaat is de sjeool, en het Griekse (Nieuwtestamentische) equivalent hades – 
namelijk het dodenrijk, waar de doden verblijven in afwachting van hun opstanding, “ten leven” of “ten oordeel” (zie Joh. 5:29). (noot 
– AK) 
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tijd door God enigen naar de “afgrond”, de “abyssus” gezonden worden (vergelijk Luk. 8:29-31), een bewaarplaats zo-
als de “tartarus”,6 eveneens gesitueerd in de “duisternis” (uit Lukas 8:32-33 moeten wij opmaken, dat dit heenvaren 
naar de afgrond niet plaats heeft als het bezeten “object” sterft). Maar in tegenstelling tot de “tartarus” wordt deze 
“abyssus” (de afgrond) in de eindtijd ontsloten, waarna de erin opgesloten demonen nog eenmaal vrijkomen. Dit ge-
schiedt aan het begin van de grote verdrukking en wordt dus beschreven in Openbaring 9:1 (het lijkt wel of dit dan een 
lichamelijke opstanding van demonen zal zijn). 
 
De “ster” die valt (zie Openb. 9:1), is een christelijke leider – de “Judas” onder de apostelen van de Spade Regen7 (zie 
ook nog noot8) – en op het moment, dat satan in hem vaart (en hij dus de antichrist wordt), ontvangt hij ook “de sleutel” 
van de afgrond. Hij wordt daarom ook wel “het beest uit de afgrond” genoemd (zie Openb. 11:7, 17:8). De 1ste periode 
van de grote verdrukking zal  de totale “demonisering” van deze wereld  brengen , het “eerste wee”, het 5de ba-
zuinoordeel. Deze “demonisering” wordt beschreven in Openbaring 9 vers 2-12: 
� “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. (3) En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun 
werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (4) En tegen hen werd gezegd dat ze 
geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar 
alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. (5) En hun werd macht gegeven, niet 
om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang . Hun pijniging was als de pijniging door een schor-
pioen, wanneer hij een mens steekt. (6) En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. 
En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. (7) En de sprinkhanen zagen 
eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen (SV: hoofden) droegen zij kransen (SV: 
kronen) als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. (8) En zij hadden haar als haar van vrou-
wen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. (9) En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van 
hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. (10) En zij hadden staarten 
die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade 
toe te brengen, vijf maanden lang . (11) En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is 
in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. (12) Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, 
nog twee weeën komen hierna. ” (HSV) 

Het zal, volgens bovenstaande Bijbelverzen, ongeveer “vijf maanden” duren voordat alle ongelovige aardbewoners van 
boze geesten bezeten zullen zijn geworden (zie vers 5). Eerst zal een totale verduistering van gemoed en denken 
plaats hebben, bewerkt door de “rook uit de put” (zie vers 2), de “bedriegerijen van de satan”. Vervolgens zullen de sa-
tanische legerscharen (hier voorgesteld door “sprinkhanen” – vergelijk dit met de “sprinkhanenplaag” van Amos 7:1-3) 
zich over heel de aarde verspreiden en de mensen “beschadigen” (zie vers 3 en 10), dat wil zeggen, de mensen in de 
ergste mate geestesziek maken (zie vers 6) door inspuiting met een hels gif (zie vers 5). Ook de achtergebleven kinde-
ren Gods (de zgn. “dwaze maagden”, volgens Mattheüs 25; zie verder ook nog Openb. 12:17 en 13:7) zullen deze dui-
velse verzoeking moeten doorstaan, want alleen zij “die het zegel van God op hun voorhoofd hebben”  (zie vers 4) 

                                                           
6 Zie noot 5. 
7 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-4-2010 – de studie “De Spade Regen-opwekking ” van H. 
Siliakus. (noot – AK) 
8 Overgenomen uit hoofdstuk 12 van deze studie: 
Na de opneming van de mannelijke zoon in de hemel, “naar God en naar Zijn troon” (zie Openb. 12:5b), ontstaat er OORLOG in ‘de 
hemelse gewesten’. Dat satan zich aan deze “zoon van Jezus” zal willen vergrijpen, zal de maat bij God doen overlopen. Het mo-
ment is dan aangebroken dat Hij zijn verwijdering uit ‘de hemelse gewesten’ gelast, waar satan tot dat ogenblik als aanklager van 
Gods kinderen optreedt (zie Openb. 12:10 – vergelijk Job 1:7-9). Openbaring 12:7-12 beschrijft deze hemelse oorlog èn het resul-
taat: De nederwerping van satan, een gebeurtenis die ook in Jesaja 14:12 en in Ezechiël 28:17 wordt voorzegd. 
De val van satan uit ‘de hemelse gewesten’ wordt ook vermeld in Openbaring 9:1, met dien verstande dat het hier eigenlijk de gelijk-
tijdige val van een mens  betreft die één wordt met satan  – de personificatie van satan (ofwel: satan die deze mens GEHEEL in 
bezit heeft kunnen nemen en daardoor zo door hem [of haar ?] heen kan werken dat deze mens, vanaf dat moment, waarlijk DE an-
tichrist is geworden – noot AK)!  
Hier vernemen wij dat deze val het inluiden van het 5de bazuin-oordeel  is. Satans nederwerping op de aarde betekent dat hij 
MENS wordt (zijn incarnatie of vleeswording). Wat van de “gevallen ster” bij de 3de bazuin (zie Openb. 8:10) werd gezegd, moet ook 
gezegd worden van de “ster” bij de 5de bazuin (zie Openb. 9:1). Deze ster zal een belangrijk christelijk leider zijn, die ten val komt. 
Deze zal de “Judas” van de eindtijd worden (waarschijnlijk zal hij aanvankelijk één van de 12 “Spade Regen”-apostelen zijn, het 
“kerkbestuur” van de eindtijd). In deze mens vaart de satan (vergelijk Lukas 22:3). Daarom wordt van deze mens gezegd dat hij “de 
sleutel van de put van de afgrond” ontvangt (zie Openb. 9:1). Satan is immers de overste van alle demonische/duivelse machten! 
(noot – AK) 
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– de leden van de Bruidsgemeente, de zgn. “wijze maagden”9 (die het begin van deze plaag waarschijnlijk nog zullen 
meemaken, maar daarna bewaard zullen worden in de woestijn, volgens Openb. 12:6 en 14) – zijn ONAANTAST-
BAAR  (zie Openb. 12:7-8 – vergelijk 1 Kron. 16:22 en Ps. 105:15). Zie voor “het zegel van God” (vermeld in vers 4) 
Efeze 1 vers 13: “verzegeld met de Heilige Geest”.  
De “koning” van deze demonische machten is “de engel van de afgrond”, genaamd “Abaddon” (d.i. verderver) of “Apol-
lyon” (zie vers 11). Deze “Apollyon” is dus, net als Beëlzebul, “de aanvoerder van de demonen” (zie Matth. 12:24, HSV). 
 
In deze 1ste fase van de grote verdrukking zal eveneens plaatshebben wat in Openbaring 17:11-13 beschreven wordt: 
� “En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. En 

de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die sa-
men met het beest (op) één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht 
en macht aan het beest overdragen.” (HSV) 

De antichrist zal zich als “de achtste koning” (over het 7de rijk) installeren en tegelijk met hem zullen 10 (on-
der)koningen aan de macht komen (zie noot10 en noot11). Het eigenlijke antichristelijke rijk zal dus een 10-statendom 

                                                           
9 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van 
Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van 
A. Klein/E. van den Worm. (noot – AK) 
10 Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie: 
De 2de bazuin  (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de 
Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan,  de geboorte, van het antichristelijk rijk , dat zich op de meest gruwelij-
ke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7de en laatste rijk zijn van de “tijden der 
heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is slechts van 6 
heidense rijken sprake, omdat het 1ste rijk dan al voorbijgegaan is en omdat het 7de rijk hier het Koninkrijk Gods – d.i. het 1000-jarig 
Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). Het 1ste heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël gevoegd moet worden, 
is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het Macedonisch-Griekse, het 
Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog steeds. Het “rijk van de 
10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7de of antichristelijke rijk zijn. Net als het Babylonische rijk, waarmee het ook 
vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een “berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het 
Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde richt” en “een berg die in brand staat”, be-
namingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, 
zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige 
hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkeren-
zee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” le-
zen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 
12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren van het definitieve antichristelijke r ijk al weer beter zichtbaar zijn 
(het zgn. 10-statendom – zie noot). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) 
volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 
alsmede 45:1). (noot – AK) 
11 Overgenomen uit hoofdstuk 12 van deze studie: 
Dat het “beest” van Openbaring 13 de incarnatie (d.i. de vlees-/menswording) moet zijn van het “beest” van Openbaring 12 – daar 
de “grote vuurrode draak” genoemd – is mede af te leiden uit het feit dat wij hier de 7 koppen en de 10 horens weer tegenkomen 
(vergelijk Openb. 12:3 met 13:1). Alleen hebben nu, in Openbaring 13:1, niet de koppen maar de horens “koninklijke hoeden (HSV: 
diademen)”. Een verklaring hiervoor vinden wij in Openbaring 17:12 (de 10 horens worden pas gekroond als de antichrist er is). Vlak 
vóór de manifestatie van de antichrist begint het tijdperk van het 7de en laatste van de rijken der heidenen, het antichristelijke rijk, en 
dit rijk zal zich presenteren als een confederatie van 10 staten. Zolang satan, “de overste (of: vorst) van deze wereld” (zie Joh. 
12:31), nog in ‘de hemelse gewesten’ is, worden de in de tijd elkaar opvolgende wereldse rijken als in een “galerij” gezien. In een 
“heldengalerij” bijvoorbeeld staan personen uit verschillende tijden naast elkaar. Zo ook hier. In de korte “tussentijd’ vóór de grote 
verdrukking neemt dat 7de rijk een aanvang . De “koning” (en voorloper van de antichrist) van dit 7de rijk, “de andere (koning)” van 
Openbaring 17:10, wordt door de antichrist – die een volmaakte intrigant zal wezen! – waarschijnlijk afgezet en verdreven, waarna 
de antichrist zelf “de 8stekoning” wordt (zie Openb. 17:11), echter nog steeds van het ZEVENDE (antichristelijke) rijk. Tegelijkertijd 
komen dan 10 “onderkoningen” aan de macht (zie Openb. 17:12), waaruit dus volgt dat er 10 STATEN zullen zijn; vandaar het “10-
statendom”. Als de satan zich eenmaal als de antichrist openbaart (en dus niet langer in ‘de hemelse gewesten’ is, maar zich op 
aarde – in een, door hem in bezit genomen, mens – manifesteert), wordt als het ware in het visioen de dàn geldende AARDSE situ-
atie “gefotografeerd” en zien we niet langer de 7 koppen gekroond, maar de 10 horens! Voor een goed begrip is het zinvol nog eens 
Openbaring 17:9-13 te lezen: 
“Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er geval-
len, één is er, de andere (koning) is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en 
niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 ko-
ningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest (op) één uur koninklijke macht zullen ont-
vangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest (d.i. de antichrist ) overdragen. ” (HSV). (noot – 
AK) 
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zijn (het “rijk van de 10 tenen”, van het beeld van Nebukadnezar – zie Dan. 2:42), maar, zoals wij bij de bespreking van 
de volgende fase zullen zien, de antichrist zal zijn macht zodanig uitbreiden, da t hij uiteindelijk onbetwist heer-
ser zal zijn over heel de wereld , voor een korte tijd weliswaar. De afbrokkeling van zijn macht begint tijdens de 3de en 
tevens laatste fase van de grote verdrukking. 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 9 (‘hoofdstuk’ 14) 
 


