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De zeven laatste plagen

1-2 En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggen 
tot de zeven engelen: Gaat henen en giet de zeven 
fiolen van de toorn Gods uit op de aarde. En de eerste 
ging henen en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd
een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het 
merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld 
aanbaden.

Dit gezwel kan symbolisch zijn voor de zonden, die 
op dat moment ontdekt worden. 
Zie bijv. Jesaja 1:4-6. Wee het zondige volk, de 
natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed der 
boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de 
Here verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich 
achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer 
geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? 
Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol 
krankheid, van de voetzool af tot de schedel toe is er
niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, 
die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie
verzacht.

3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee; en zij 
werd bloed als van een dode, en alle levende ziel is 
gestorven in de zee.

 Alle leven in de zee sterft. Alle niet gelovige mensen 
gaan ten onder in een geestelijke dood.

4-7 En de derde goot zijn fiool uit in de rivieren en in de 
fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En
ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt 
rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, 
dat Gij dit geoordeeld hebt. Dewijl zij het bloed der 
heiligen, en dat der profeten vergoten hebben, zo hebt 
Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het 
waardig. En ik hoorde een anderen van het altaar 
zeggen: Ja, Heere Gij almachtige God! Uw oordelen 
zijn waarachtig en rechtvaardig.

Vanwege het vergieten van het bloed der profeten 
wordt de mensen bloed te drinken gegeven 
(onderlinge moordpartijen en oorlogen).

8,9 En de vierde goot zijn fiool uit op de zon; en haar is 
macht gegeven de mensen te verhitten met vuur. En de 
mensen werden verhit door met grote hitte, en  
lasterden de Naam Gods, Die macht heeft over deze 
plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid 
te geven.

Dit zou kunnen slaan op het met kracht brengen van 
het evangelie met behulp van de Heilige Geest ( zie 
Joël 2:28,29), waardoor de mensen zullen hongeren 
naar het Woord. (zie Amos 8:11,12). De mensen 
echter lasteren God en bekeren zich niet en geven 
God niet de eer die Hem toekomt. 
Joël 2:28,29 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn 
Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en 
uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen 
dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten 
zien. Ook op de dienstknechten en de 
dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest 
uitstorten.
Amos 8:11,12 Zie, de dagen komen, luidt het woord 
van de Here Here, dat Ik een honger in het land zal 
zenden – geen honger naar brood en geen dorst 
naar water, maar om de woorden des Heren te 
horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en 
van het noorden naar het oosten zullen zij dolen om 
te zoeken naar het woord des Heren; maar vinden 
zullen zij het niet.

10,11 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon 
van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden, en zij
kauwden hun tongen van pijn, en zij lasterden den God 
des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun 
gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.

De troon van het beest wordt getroffen en zijn rijk 
verduisterd. De leiders van het rijk van het beest 
lijden aan hevige pijn en aan gezwellen (zie de 
eerste plaag) en het rijk wordt verduisterd. Het licht 
van het evangelie schijnt dus niet meer onder de 
volgers van het pausdom. Daardoor verliest het 
pausdom de controle over haar volgelingen. Ook nu 
bekeren zij zich niet

En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, Zoals het letterlijke Babylon afhankelijk was van het 



den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid 
zou worden de weg der koningen, die van den opgang 
der zon komen zullen. En ik zag uit den mond des 
draaks en uit den mond van het beest en uit den mond 
des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den 
vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij 
doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde 
en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg
van dien groten dag des almachtigen Gods. Zie, Ik kom 
als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen 
bewaart, opdat hij niet naakt wandele en men zijn 
schaamte zie. En zij hebben hen vergaderd in de 
plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt  
Armagédon.

water van de rivier de Eufraat, zo is het geestelijke 
Babylon afhankelijk van haar aanhang. Het opdrogen
van de Eufraat stelt hier dus het slinken van de 
aanhang van de afvallige kerken voor. (Zie ook de 
oproep in Openbaring 18:4, waarin Gods ware volk 
wordt opgeroepen Babylon te verlaten.). De zon is 
het symbool van Gods gerechtigheid en van de 
Messias. 
De drie onreine geesten uit de bek van de draak, uit 
de bek van het beest en uit de mond van de valse 
profeet. Zij verzamelen de koning der aarde voor de 
laatste strijd tegen God. De onreine geesten komen 
uit de duivel, het pausdom en het afvallige 
Protestantisme. Door de samenwerking van deze 
drie machten worden de koningen der aarde 
verzameld voor de grote strijd tegen God. 
Armageddon: berg bij het dal van Meggido.

En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er 
kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van 
de troon, zeggende: Het is geschied! En er 
geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen,
en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet 
is geschied van dat er mensen op de aarde geweest 
zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zó groot. En 
de grote stad is in drie stukken gescheurd en de steden 
der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is 
gedacht geworden voor God, om haar te geven de 
drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. 
En alle eiland is gevloden en bergen zijn niet gevonden.
En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel 
neder uit den hemel op de mensen; en de mensen 
lasterden God vanwege de plage des hagels, want 
deszelfs plage was zeer groot.

De grote stad is Babylon, het samenstel van God 
vijandige machten. Door de aardbeving worden de 
drie machten (Pausdom, Protestantisme en 
Spiritisme) van elkaar gescheiden. De mensen 
lasteren God vanwege de plaag. De laatste plaag 
stelt de wederkomst van Christus voor. Want net als 
hagelstenen van 30 liter alles verwoestend zijn, is de
wederkomst van Christus dat voor hen, die tot dan 
tegen God hebben gestreden. 


