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[Uitzending 1274: Openbaring 16:1 t/m 9] 

 

In de vorige uitzending lazen we in Openbaring 15:5 dat vanuit de tempel de 

opdracht klinkt aan de zeven engelen om de schalen met de toorn van de 

HERE God uit te gieten over de aarde. Bij dat uitgieten moeten we denken 

aan het beeld van een OT priester die bij het brengen van een offer het bloed 

uitgoot aan de voet van het brandofferaltaar (Lev.4:7,18,25,30,34; zie ook Ps. 

69:25; Jer.10:25; Ezech.14:19; Zef.3:8). Openbaring 16 vers 1: Ik hoorde een 

stem uit de tempel die de zeven engelen het bevel gaf: Ga de zeven scha-

len met Gods toorn uitgieten over de aarde. De luide stem is de stem van 

de HERE God (Openb.15:8) aangenomen dat alleen God Zich nog in de tem-

pel bevond (Jes.66:6) of van een engel in Zijn directe tegenwoordigheid (vs.7 

en Openb.19:5). 

 

Openbaring 16 vers 2: De eerste engel verliet de tempel en goot zijn 

schaal over de aarde uit. De mensen die het merkteken van het beest 

hadden en zijn beeld aanbaden, kregen vreselijke, kwaadaardige zweren. 

Het uitgieten van de eerste schaal van Gods toorn resulteert in het uitbreken 

van ‘vreselijke, kwaadaardige zweren’ onder de mensen. De situatie doet 

denken aan de zesde plaag van Egypte, waarbij zweren als puisten uitbraken.  

In Exodus 9:8 t/m 12 lezen we: De HERE zei toen tegen Mozes en Aäron: 

Neem een handvol roet uit een smeltoven en laat Mozes dat in het bijzijn 

van de Farao in de lucht gooien. Het stof zal zich over het hele land ver-

spreiden en bij mens en dier zweren veroorzaken. Mozes en Aäron na-

men roet uit een smeltoven en gingen voor de Farao staan. Mozes gooi-

de het roet in de lucht en plotseling verschenen bij alle mensen en die-

ren zweren, die later puisten werden. De geleerden konden niet bij Mozes 

blijven staan vanwege de zweren, die ook bij hen tevoorschijn kwamen. 

Maar de HERE verhardde het hart van de Farao, zodat hij niet naar hen 

luisterde, precies zoals de HERE Mozes had voorzegd.  

Ook in Deuteronomium 28 komen we de zweren tegen als sanctie bij het over-

treden van Gods wetten en regels. We lezen in Deuteronomium 28 vers 27: 

De HERE zal u treffen met Egyptische zweren, gezwellen, schurft en jeuk 

en tegen geen van die ziekten zal een medicijn bestaan. Verderop in vers 
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35 lezen we: De HERE zal u treffen met kwaadaardige, ongeneeslijke zwe-

ren op uw knieën en dijen die u ten slotte van voetzool tot kruin zullen 

bedekken. Een derde voorbeeld lezen we in Job 2:7, waar we lezen: Satan 

verliet de HERE en trof Job met vreselijke zweren. Van top tot teen zat hij 

onder. Ook de bazuingerichten in Openbaring 8 roepen herinneringen op aan 

de Egyptische plagen. In het Bijbelboek Openbaring leiden de zeven bazuinen 

met name tot oordelen, maar tegelijk is er nog de mogelijkheid dat de mensen 

op aarde zich bekeren (Openb.9:20-21). Daarom zijn de oordelen tegelijk een 

waarschuwing. De beschrijving van de gebeurtenissen die volgen op het bla-

zen van de eerste vijf trompetten roept bewust herinneringen op aan de tien 

plagen in Egypte (Ex.7-12), met name aan de eerste, zevende, achtste en ne-

gende plaag. De farao van Egypte had op dat moment nog de mogelijkheid 

zich te bekeren (Ex.7:3-5), maar geleidelijk kregen de plagen meer het ka-

rakter van alleen straf (Ex.9:15-16; Openb.11:9-10). Datzelfde geldt voor de 

mensen die in Openb.8 en 9 worden getroffen. Met name bij de eerste vier 

trompetten wordt de omvang van het oordeel nog beperkt, om de overige 

mensen de gelegenheid te geven tot inkeer en verandering te komen. Ook in 

Openb.16 is die mogelijkheid er nog (Openb.16:9). Net zoals bij de plagen in 

Egypte alleen de Egyptenaren werden getroffen, treft deze ramp alleen dege-

nen ‘die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden’. Het 

merkteken van het beest (Openb.13:16) wordt een smerig ettergezwel! 

 

Openbaring 16 vers 3: De tweede engel goot zijn schaal over de zee uit. 

Het zeewater veranderde in bloed als van een dode en alles wat in de zee 

leefde, ging dood. Door het uitgieten van de tweede schaal van Gods toorn 

wordt het water van de zee veranderd in bloed, net als bij de eerste plaag in 

Egypte het water van de Nijl in bloed werd veranderd. We lezen in Exodus 7 

vers 14 t/m 25: De HERE zei tegen Mozes: De farao blijft hardnekkig wei-

geren het volk te laten gaan. Maar toch moet u morgenochtend, als hij 

naar de rivier gaat, weer naar hem toe gaan. Ga aan de oever van de ri-

vier staan en neem de staf die in een slang werd veranderd, mee. Zeg 

dan tegen de farao: De HERE, de God van de Hebreeërs, heeft mij naar u 

toe gestuurd met de boodschap: laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen 

aanbidden in de woestijn. Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Maar 
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luister nu goed, want de HERE zegt tegen u: u zult merken dat Ik God 

ben. Mozes zal met zijn staf op het water van de Nijl slaan en dit zal ver-

anderen in bloed. Alle vissen zullen sterven, zodat de hele rivier gaat 

stinken. Niemand zal het water uit de Nijl meer kunnen drinken. Toen zei 

de HERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf pakt en zijn arm 

uitstrekt over al het water van de Egyptenaren, over hun rivieren, hun 

kanalen, hun poelen en al hun waterreservoirs, zodat het verandert in 

bloed. Al het water in Egypte zal in bloed veranderen, ook het water dat 

in schalen of kruiken zit. Mozes en Aäron deden wat de HERE had ge-

zegd: Aäron strekte zijn arm uit en sloeg met zijn staf op het water van 

de Nijl, waar de farao en al zijn dienaren bij stonden. In een oogwenk 

veranderde het water in bloed! De vissen in de rivier stierven en ver-

spreidden een vreselijke stank. De Egyptenaren konden het water uit de 

rivier niet meer drinken. Overal in het land was het water in bloed veran-

derd. Maar de Egyptische geleerden deden met hun toverkunsten pre-

cies hetzelfde en weer liet de farao zich niet overtuigen. Hij weigerde te 

luisteren, precies zoals de HERE had voorspeld. De Egyptenaren moes-

ten echter in de omgeving van de Nijl naar water graven, omdat het Nijl-

water niet te drinken was. Zo ging een volle week voorbij (Ps.78:44;105: 

29).  

 

Net zoals toen in Egypte, verandert nu het zeewater in bloed. Het gevolg er-

van is dat alle leven in de zee, vissen en planten, uitsterft. Het is een milieu-

ramp van gigantische omvang. Wat overblijft is een smerige, stinkende poel 

van ‘bloed als van een dode’. Net als bij de voltrekking van het tweede en 

derde bazuingericht (Openb.8:8-9,10-11) wordt de verandering van water in 

bloed in twee stadia gerealiseerd: eerst het zeewater (vs.3), dan de rivieren en 

waterbronnen (vs.4). Maar terwijl bij de bazuingerichten niet meer dan een 

derde deel van de zee en de rivieren getroffen werd (Openb.8:8,10), wordt  

nu al het water op aarde in bloed veranderd. In Openb.16 is het oordeel veel 

grimmiger! 

 

Openbaring 16 vers 4: De derde engel goot zijn schaal uit over de rivieren 

en de waterbronnen en al het water werd bloed. Nadat de tweede engel 
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zijn schaal over de zee heeft uitgegoten (vs.3), voltooit de derde engel het 

werk door zijn schaal uit te gieten over de rest van het water op aarde, ‘de  

rivieren en waterbronnen’. Het resultaat ervan is dat ‘al het water bloed 

werd’, waardoor de mensen volstrekt verstoken zijn van de noodzakelijke  

levensbehoeften en hun bestaan tot op het bot wordt bedreigd. Dat is anders 

dan bij de eerste plaag van Egypte (Ex.7:24). Hierbij moeten we opmerken dat 

niet gezegd wordt dat de mensheid uitsterft. 

 

Openbaring 16 vers 5: Ik hoorde de engel van het water zeggen: Recht-

vaardige God, die is en die was, het is goed dat U deze oordelen over de 

wereld laat komen.  De verzen 5 t/m 7 onderbreken de strakke opeenvolging 

van oordeel op oordeel door een tussentijdse reactie van twee engelen, de 

engel van het water (vs.5-6) en de engel van het altaar (vs.7). Inhoudelijk zijn 

er sterke overeenkomsten met het lied van Mozes en het Lam (Openb.15:2-4). 

Ook de verzen 5 t/m 7 hebben het karakter van een lied, een lofzang. 

Volgens de Joods-Oudtestamentische leer van de engelen was aan bepaalde 

engelen een bepaald territorium toegewezen (bv. een stad of een land), of wa-

ren zij belast met het regelen van de natuurelementen. We zien dit ook in het 

Bijbelboek Openbaring. In Openb.7:1 hebben we gelezen over vier engelen 

die de vier winden van de aarde vasthouden. In Openb.14:18 lazen we over 

een engel die macht had over het vuur. In Openb.16:5 lezen we over de engel 

van het water. Of deze engel dezelfde is als één van de engelen die zijn 

schaal uitgoot over de zee of over de rivieren (vs.3-4) laat zich niet vaststellen. 

In elk geval is het de engel wiens territorium – het water – nu door het oordeel 

is getroffen en die dit als een rechtvaardige daad van God erkent (vs.5-6).  

De woorden ‘die is en die was‘ zijn we vaker tegen gekomen in het Bijbel-

boek Openbaring (Openb.1:4,8; 4:8; 11:17; niet in alle handschriften). In 

Openb.16 ontbreekt de gebruikelijke toevoeging ‘en die komt’, omdat Zijn 

komst ten oordeel zich al aan het realiseren is.  

We lazen in Openbaring 16 vers 5: Ik hoorde de engel van het water zeg-

gen: Rechtvaardige God, die is en die was, het is goed dat U deze oorde-

len over de wereld laat komen. Over de rechtvaardigheid van de HERE  

lezen we al in Deuteronomium 32 vers 4: Hij is de Rots, Zijn daden zijn 

volmaakt. Alles wat Hij doet, is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God 
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die trouw is, zonder bedrog, Hij is de Rechtvaardige. Ook de Psalmen zin-

gen van Gods rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld in Psalm 119:137 en 138, waar 

we lezen: HERE, U bent rechtvaardig en Uw leefregels zijn betrouwbaar. 

Toen U ons uw geboden gaf, was dat in oprechtheid en het getuigde van 

Uw grote trouw. Een ander voorbeeld lezen we in Psalm 145 vers 17: De 

HERE is rechtvaardig in alles wat Hij doet. Zijn goedheid en liefde stralen 

af van alles wat Hij maakt. 

 

Openbaring 16 vers 6: Nu krijgen de mensen die het bloed van uw kin-

deren en profeten vergoten hebben, bloed te drinken. Dat is hun ver-

diende loon. Omdat de volgelingen van het beest (vs.2) het bloed van Gods 

kinderen en profeten vergoten hebben heeft de HERE hen ook bloed te 

drinken gegeven, namelijk: door al het water op de aarde in bloed te ver-

anderen (Openb.11:7;13:15;17:6). Het oordeel is in overeenstemming met de 

misdaad (Luc.12:48; Rom.1:32). 

Al in het OT heeft de HERE op vele plaatsen laten zien dat Hij de machtigste 

is van alles en iedereen. Eén van de Bijbelplaatsen waar dat wordt verwoord 

is Jesaja 49. In Jesaja 49:24 t/m 26 lezen we: Wie kan een prooi uit de han-

den van een machtige man grijpen? Wie kan van een tiran eisen dat hij 

zijn gevangenen vrijlaat? Maar de HERE zegt: Zelfs de gevangenen van 

de machtigste en hardvochtigste tiran zullen worden bevrijd, want Ik zal 

vechten tegen hen die u bevechten en Ik zal uw kinderen redden. Ik zal 

uw vijanden hun eigen vlees te eten geven en zij zullen dronken worden 

van de stromen van hun eigen bloed. De hele wereld zal goed weten dat 

Ik, de HERE, uw Redder en Verlosser ben, de Machtige van Israël.  

 

Openbaring 16 vers 7: En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, HERE, Almach-

tige God, Heerser over alles, Uw oordelen zijn betrouwbaar en recht-

vaardig. Letterlijk staat er in de Griekse tekst van vers 7 (volgens een groot 

aantal handschriften en tekstedities): ik hoorde het brandofferaltaar zeggen 

of, volgens andere: ik hoorde een ander – een andere engel – vanuit het 

altaar zeggen. Een vergelijking met Openbaring 14:18 enerzijds en met vers 

5 anderzijds maakt duidelijk dat in vers 7 de engel van het hemelse altaar aan 

het woord is (zie voor het altaar in de hemel ook: Openb.6:9; 8:3,5; 9:13). De-
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ze engel valt de engel van vers 5 bij en bevestigt de rechtvaardigheid van het 

oordeel: Uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hetzelfde lezen 

we in Openbaring 19:2 waar van de HERE wordt gezegd: Zijn oordelen zijn 

betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de 

aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van 

Zijn dienaren op haar gewroken. Van Gods wetten en regels wordt in Psalm 

19:10 gezegd: Het ontzag voor de HERE is rein en blijft altijd bestaan. De 

voorschriften van de HERE bevatten louter waarheid, zij zijn altijd recht-

vaardig. Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig (Ps.119:137). 

De aanspreekvorm ‘HERE, Almachtige God, Heerser over alles’ kwam al 

voor in Openb.11:17. In Openbaring 11 lazen we het loflied van de 24 ouder-

lingen. Hun dankzegging maakt duidelijk dat zij spreken over Gods volmaakte 

koningschap in de hemel en op aarde. De ouderlingen ‘danken’ God voor wat 

Hij heeft gedaan en spreken Hem daarbij in de eerste plaats aan als ‘HERE 

God Almachtige’. De woorden ‘de HERE, God, de Almachtige’ komen ze-

venmaal voor in het Bijbelboek Openbaring (Openb.1:8; 4:8;11:17;15:3;16:7; 

19:6;21:22). 

 

Openbaring 16 vers 8: De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, die 

de mensen met haar vuur moest verbranden. Nadat de eerste drie engelen 

hun schalen achtereenvolgens over de aarde (vs.2), de zee (vs.3) en de rivie-

ren en waterbronnen (vs.4) hebben uitgestort, giet de vierde engel zijn schaal 

uit op de zon, waardoor er een verzengende hitte ontstaat. Deze plaag of 

ramp heeft geen parallel met de plagen van Egypte. En anders dan het vierde 

bazuingericht, waarbij een derde deel van zon, maan en sterren werd verduis-

terd (Openb.8:12), neemt de zon hier juist in kracht toe en pijnigt de mensen 

met haar gloeiende hete stralen (‘met vuur’,Openb.14:10). Het tegenoverge-

stelde hebben we in Openbaring 7 gelezen. We lazen in Openbaring 7 vers 13 

t/m 17: Een van de ouderlingen vroeg mij: Wie zijn die mensen in witte 

kleren? En waar komen zij vandaan? Ik antwoordde: Ik weet het niet, 

maar ú wel. Wilt u het mij zeggen? En hij zei tegen mij: Dat zijn de men-

sen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Zij hebben hun kleren 

witgewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon 

van God en dienen zij Hem dag en nacht in Zijn tempel. Hij die op de 
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troon zit, zal bij hen wonen. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben 

en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehin-

derd worden, want het Lam, dat voor de troon staat, zal hun herder zijn 

en hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tra-

nen van hun ogen afwissen. De gelezen woorden zijn het tegenovergestelde 

van wat we lazen in Openbaring 16 vers 8: De vierde engel goot zijn schaal 

uit over de zon, die de mensen met haar vuur moest verbranden. De  

HERE belooft Zijn kinderen: Zij zullen geen honger of dorst meer hebben 

en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehin-

derd worden… (Openb.7:16). 

 

In Openbaring 16 is de zon een instrument waarmee de HERE God het oor-

deel voltrekt. De verzengende hitte is dan ook niet een gewoon natuurver-

schijnsel, maar een regelrecht ingrijpen van God. Blijkens de reactie van de 

mensen in Openb.16:9 wordt dit ook als zodanig herkend. We lezen in vers 9: 

De mensen verbrandden door de grote hitte. Maar in plaats van zich te 

bekeren en God alle eer te geven, vervloekten zij Hem die de macht over 

de plagen heeft. 

 

In Lucas 21 had de Heiland deze dingen voorzegd. We lezen in Lucas 21:22 

t/m 36: Want in die dagen zal God Zijn oordeel voltrekken. De woorden 

van de profeten zullen dan in vervulling gaan. Het zal een vreselijke tijd 

worden voor vrouwen die zwanger zijn of een baby hebben. Er zal een 

diepe ellende over dit land komen. God zal Zijn toorn op dit volk koelen. 

De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangenen over de hele we-

reld verstrooid worden. Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en 

vertrappen tot aan hun tijd een einde komt. Er zullen vreemde verschijn-

selen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en 

sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal 

overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De men-

sen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld ver-

gaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden ge-

schud. En dan zal iedereen Mij, de Mensenzoon, zien komen in een wolk, 

met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen, ga  
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dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer!  

 

Hij maakte het hun duidelijk met deze gelijkenis: Let eens op de vijgen-

boom of op een andere boom. Wanneer je de blaadjes ziet uitkomen, 

weet je dat het bijna zomer is. Wanneer je ziet gebeuren wat Ik zojuist 

heb gezegd, kun je er van op aan dat het Koninkrijk van God er bijna is. 

Ik verzeker jullie: al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze ge-

neratie voorbij is. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar Mijn 

woorden zeker niet. Pas op! Laat je niet door Mijn plotselinge komst 

overrompelen, laat je niet bedwelmen door allerlei uitspattingen en door 

te veel te drinken, laat je niet in beslag nemen door de zorgen van het  

leven. Want voor alle bewoners van de aarde zal die dag van Mijn komst 

komen. Wees daarom voortdurend op je hoede, bid steeds dat je veilig 

door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij 

Mij, de Mensenzoon, mag zijn. 

 

In Openbaring 16:9 is de reactie van de mensen schokkend: De mensen ver-

brandden door de grote hitte. Maar in plaats van zich te bekeren en God 

alle eer te geven, vervloekten zij Hem die de macht over de plagen heeft. 

Ondanks de verzengende hitte waarmee de mensen geplaagd worden, komen 

zij, anders dan na de grote aardbeving in Openb.11:13, niet tot inkeer.  

 

We lazen dat ook al in Openbaring 9 vers 20 en 21: Maar de mensen die niet 

bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet 

opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en 

afgoden, goden die zij zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden 

gemaakt, goden die niet konden zien, horen of lopen. Zij wilden ook niet 

ophouden met hun moordpartijen, hun toverij, hun overspel en diefstal-

len. Hoewel de mensen de hand van de HERE God in deze plagen herken-

nen, leidt dit niet tot berouw en bekering, de mensen die niet bij de rampen 

waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. In-

tegendeel: zij lasteren juist de naam van God. Een reactie die doet denken 

aan de verharding van farao, die zich willens en wetens tegen de HERE God 

bleef verzetten (Ex.7-11). 
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Luisteraar, hoe reageren u, jij en ik op deze boodschap? Bent u, ben jij bereid  

om je oude manier van leven op te geven en een volgeling van Jezus Christus 

te worden? Staat uw naam, staat jouw naam in het levensboek van het Lam? 

Geloof in de Here Jezus Christus! 

 

In de volgende uitzending lezen we Openbaring 16:9 t/m 17 


