De 7 Bazuinen – Youth2Youth Ministries Suriname
DE ZEVEN BAZUINEN

1. Onder welke symbolen werd de volgende reeks van treffende gebeurtenissen,
volgende op de zeven zegelen, aan de apostel Johannes getoond?
“En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven
bazuinen gegeven.” Openb. 8: 2.
2. Waarover handelen deze bazuinen?
Over oorlogen, beroeringen en politieke stoornissen, die eindigen in het verbrokkelen
en de ondergang van het Romeinse Rijk - de eerste vier handelen over de val van
Westelijk Rome, de vijfde en de zesde over de val van het Oosterse Rijk en de zevende
over de uiteindelijke val van Rome in de zin, of van al de koninkrijken der wereld. Zie
Openbaring 8 en 9, en 11:14-19. Een bazuin is een symbool van oorlog. Jer. 4:19, 20;
Joël 2: 1-11.
3. Onder welke beelden wordt de eerste bazuin beschreven?
“En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur gemengd
met bloed, en zij zijn Op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is
verbrand, en al het groene gras is verbrand.” Openb. 8: 7.
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NOOT - Ten minste tweemaal voordat het Romeinse Rijk bI in twee delen, het
Oostelijke en het Westelijke, verdeeld werd, had een driedelige verdeling van het rijk
plaats gehad. De eerste was in 311 n. C. toen het rijk verdeeld werd tussen Constantijn,
Licinius, en Maximin; de andere in 337 n. C. bij de dood van Constantijn, toen het
tussen zijn drie zonen, Constantijn, Constans, en Constantius verdeeld werd. ''- Albert
Barnes, over Openb. 12 : 4. Aan Constantius werd Konstantinopel en het Oosten
gegeven; aan Constans, Italië, Illyricum en noordelijk Afrika; en aan Constantijn II,
Britanje, Gallië en Spanje.
Deze bazuin beschrijft de eerste grote inval in westelijk, of oud Rome, door de
Gothen, onder Alaric, van 395 n. C. tot 410 n. C. In 408 viel hij in Italië, het middelste ''
derde gedeelte,'' steden plunderende en verbrandende, en de inwoners ervan
slachtende. Gibbon zegt in zijn ' Decline and Fall of the Roman Empire,'' hoofdstuk 33,
de laatste volzin: “ De unie van het Romeinse Rijk was ontbonden; het genie ervan was
tot in het stof vernederd; en legerbenden van onbekende barbaren, komende uit de
bevroren landstreken van het Noorden, hadden hun zegevierende heerschappij over de
schoonste gewesten van Europa en Afrika gevestigd.’’
4. Welk opvallend beeld wordt er gebruikt om de verwoesting, aangericht onder de
tweede bazuin, te beschrijven?
“En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als ееn grote berg, van
vuur brandende,in de zeе geworpen; en het derde deel van de zee is bloed
geworden; en het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is
gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.” Verzen 8, 9.
NOOT.-Dit beschrijft de invallen en overwinningen van de Vandalen onder de
gevreesde Genserie - eerst van Afrika, en later van Italië - van 428 tot 476 n. C. Zijn
veroveringen werden grotendeels op zee behaald. In één nacht vernielde hij, dicht bij
Carthago, meer dan de halve Romeinse vloot, die uit 1,113 schepen en over 100,000
manschappen bestond, door vuur en zwaard. Zie Gibbons, '' Decline and Fall of the
Roman Empire,'' hoofdstuk 36.
5. Wat had er onder de derde bazuin plaats?
“En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een
fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op
de fonteinen der wateren; en de naam der ster wordt genoemd Alsem, en het
derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de
wateren, want zij waren bitter geworden.” Verzen 10, 11.
NOOT - De verontrustende invallen en veroveringen van Attila, de Hun, zijn hier
voorspeld. Zijn veroveringen kenmerkten zich door vuur, het zwaard, en plundering
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langs de Rijn, in Gallië en noordelijk Italië. Hij beweerde een afstammeling van Nimrod
te zijn, noemde zichzelf de Gesel van God '' en de ''Schrik van de Wereld, '' en
beroemde zich erop, dat er nimmermeer gras zou groeien, waar zijn paard de hoeven
gezet had. Zijn grootste slag was bij Châlons, in Gallië, in het jaar 451 n. C. waar men
zegt, dat er van zijn 700,000 man tussen 100,000 en 300,000 dood op het slagveld
gebleven zijn. Zie Gibbons Rome,
hoofdstuk 35, en “Fifteen Decisive Battles of the World, '' door sis Edward Creasy,
hoofdstuk 6.
Gibbon zegt (hoofdstuk 34) : “Gedurende de regering van Attila. werden de Hunnen
wederom de schrik van de wereld ; '' en hij beschrijft verder “het karakter en de daden
van die geduchte barbaar, die, '' zegt hij, “afwisselend het Oosten en het Westen
beledigde en invallen deed en de snelle val van het Romeinse Rijk verhaastte.”
6. Wat zou er gebeuren onder de vierde bazuin?
“En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel van de zon werd geslagen,
en het derde deel van de maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel
derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en
van de nacht desgelijks.” Vers 12.
Noot - Deze bazuin brengt ons tot de val van Westelijk Rome, in 476 n. C., toen de
Herulen, die barbaren waren, onder aanvoering van Odoacer bezit van de stad en van
de scepter van Rome namen ; en het grote rijk, dat tot nu toe de wereld geregeerd had,
werd een arm hertogdom schatplichtig aan de bisschop van Ravenna. Zijn sterren, of
burgerlijke bewindhebbers, waren geslagen, en hadden opgehouden te schijnen. “Italië
werd nu inderdaad een provincie van het oosterse keizerrijk. Het Romeinse Keizerrijk in
het Westen had opgehouden te bestaan, na 1,229 jaren een rijk geweest te zijn, van de
stichting van Rome af rekenende.”— Myers’s “General History,’’ bladz. 343.
7. Wat zou het karakter van de laatste drie bazuinen zijn ?
“En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende
met grote stem : Wee, wее, wее, degenen, die op de aarde wonen, van de overige
stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!” Vers 13.
8. Welke macht stond in het Oosten op, na de val van Westelijk Rome, om de
Romeinse wereld in het Oosten en in het Westen te plagen en zich over het land te
verspreiden?
Het Mohammedanisme, gewoonlijk bekend als de Turkse of Ottomaanse macht, uit
Arabië Komende, en daar aanvangende met Mohamed, in 622 n. C.
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9. Hoe wordt de vijfde bazuin, of het eerste wee, ingeleid?
“En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit de hemel
op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij
heeft de put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit de put, als rook
van een grote oven; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook
des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht
gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.” Openb. 9 : 1-3.
Noot.- Attila wordt symbolisch voorgesteld door de ster van de derde bazuin (Openb.
8: 10, 11) ; Mahomed door de ster van deze bazuin. De put des afgrond doelt
ongetwijfeld op de woeste landstreek van de Arabische woestijn, van waar de
Mohammedanen, of Saracenen van Arabië, als zwermen sprinkhanen kwamen. De
verduistering, veroorzaakt door de rook die opgaat uit deze put, stelt op passende wijze
het verspreiden van het Mohammedanisme en zijn leer over Azië, Afrika en gedeelten
van Europa voor. Hun macht als schorpioenen werd treffend gezien in hun krachtige en
snelle aanvallen op, en overwinningen over hun vijanden.
“ Over een groot gedeelte van Spanje, over het Noorden van Afrika, Egypte, Syrië,
Babylon, Perzië, het Noorden van Indië en gedeelten van Centraal Azië, werden de
gebruiken, de taal en de godsdienst van de Arabische overwinnaars verspreid - met
meerdere of mindere volkomen uitsluiting van de eigen gebruiken, taal en eredienst van
de landen zelf. ''- Myers 's General History, '' bladz. 401.
10. Welk bevel werd aan deze sprinkhanen gegeven?
“En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen,
noch enige groente, noch enige boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods
aan hun voorhoofden niet hebben.” Vers 4.
Noot.- Toen de Arabische stammen vergaderd waren om Syrié te gaan
overweldigen, in 633 n. C., gaf kalif Abu-Bekr, de opvolger van Mohamed, de hoofden
van zijn legermacht last, te zorgen dat hun overwinning niet “bevlekt zou worden met
het bloed van vrouwen en kinderen; geen palmbomen te vernielen, noch graanvelden af
te branden; geen vruchtbomen om te hakken, noch enig kwaad te doen aan vee; '' en
die godsdienstige personen te sparen '' die in kloosters teruggetrokken leefden, en wier
doel was, God op die wijze te dienen; '' maar, zei hij, gij zult een andere soort van
mensen vinden, die tot de synagoge van Satan behoren, die geschoren kruinen
hebben: zorg ervoor dat gij hun schedel splijt, en hen niet laat ontkomen, totdat zij of
Mohammedaan worden, of schatting betalen. '' Door deze woorden toont zich het
Mohammedanisme, hoewel zelf een valse godsdienst, een gesel van het afvallige
christendom.
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* In korte tijd hadden zij (de Mohammedaanse Saracenen) aan de Arianen al de
voornaamste oude Semitische landen,- Palestina, Syrië, Mesopotamië, Assyrië en
Babylon - ontnomen. Aan deze zou Egypte spoedig toegevoegd worden. Encyclopaedia Britannica, artikel “ Mohammedam ism.’?
11. Wat werden die sprinkhanen gezegd over zich te hebben ?
“En zij hadden over zich tot een koning de engel des afgrond; zijn naam was in
het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon
(kanttekening, een verdelger).” Vers 11.
Noot.- Honderden jaren lang hadden de Mohammedanen en invallende Tartaarse
stammen, gelijk de sprinkhanen (Spreuk. 30: 27), geen algemene regering of koning
over zich, maar waren verdeeld in troepen of stammen, onder afzonderlijke
aanvoerders. In de twaalfde eeuw echter richtte Temuljin, koning van de Mongolen, of
Mogulen, die beschreven wordt als de vreselijkste gesel, welke het geslacht der
mensen ooit gepijnigd heeft, '' een rijk op, ten koste van, '' gelijk men schat, zegt Myers
in zijn, General History, '' bladz. 461, vijftig duizend steden en dorpen, en vijf miljoen
mensenlevens. '' Dit werd gevolgd door het meer standhoudende Tartaarse rijk, een
eeuw later door Othman gesticht, en dat gewoonlijk bekend staat onder de naam van
het Ottomaanse Rijk, door de sultan geregeerd.
Van het begin aan is de grote karaktertrek van het Turkse gouvernement dat van een
“verdelger '' geweest. Sprekende over een oorlog door de Turken tegen het Byzantijnse
Keizerrijk gevoerd in 1050, zegt Gibbon (hoofdstuk 57) : De tienduizenden van de
Turkse ruiterij verspreidden zich over een grenslijn van zes honderd mijlen, van Taurus
tot Erzerum, en het bloed van honderd en dertig duizend christenen was een dankoffer,
aan de Arabische profeet gebracht. ''
In 1058 ontrukten de Turken het Heilige Land aan de Saracenen, ontheiligden de
heilige plaatsen, en behandelden de pelgrims, die naar Jeruzalem gekomen waren, met
wreedheid. Dit gaf aanleiding tot de negen ongelukkige kruistochten van de volgende
twee eeuwen, ondernomen om het Heilige Land weder in bezit te krijgen.
12. Welk bepaald tijdperk wordt er onder deze bazuin genoemd?
“En zij hadden staarten de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun
staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.” Vers 10.
Zie ook vers 5.
Noot.- Het was op de zeven en twintigste Julie, in het jaar 1299, '' zegt Gibbon, dat
Othman voor het eerst in het grondgebied van Nicomedië, in Klein-Azië, viel, '' en hij
zegt verder, dat de eigenaardige juistheid van de datum een zekere voorkennis van de
surinameadventists.org Tel.No. (+597) 872-64-83

Page 5

De 7 Bazuinen – Youth2Youth Ministries Suriname
snelle en vernielende groei van het monster aan het licht schijnt te brengen. - Decline
and Fall of the Roman Empire,'' hoofdst. 64, par. 14. Dit houden wij dus voor het begin
van het tijdperk, waar naar verwezen is. Een Bijbelse maand heeft dertig dagen; vijf
maanden zijn dus 150 dagen. Een dag voor een jaar stellende, zouden 150 jaren van
27 Julie 1299 reiken tot 27 Julie 1449. Gedurende dit tijdperk waren de
Turken bijna onophoudelik in oorlog met het Griekse Rijk, doch zonder dit te veroveren.
13. Met welke verklaring besluit de vijfde bazuin?
“Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee Weeën na deze.” Vers 12.
14. Welk bevel werd er onder de zesde bazuin gegeven?
. “En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier
hoornen des gouden altaars, dat vóór God was zeggende tot de zesde engel die
de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier de
Eufraat.” Verzen 13, 14.
Noot - Deze vier engelen worden verstaan te doelen op de vier voornaamste Turkse
sultanaten- Aleppo, Ieonium, Bagdad - uit welke het Ottomaanse Rijk, gelegen in het
land waar de rivier de Eufraat door stroomt, was samengesteld. Als een treffende
parallel kan men opmerken, dat de vier engelen van Openb. 7:1-3 onder de zesde
plaag (Openb. 16: 12-16) de winden van de oorlog zullen loslaten; dat het water van de
rivier de Eufraat (het Turkse Rijk) zal op drogen, en de legermachten van de volken
vergaderd zullen worden tot de krijg van Armageddon.
15. Welk krijgshaftig toneel wordt er onder deze bazuin voorgesteld?
“En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend
tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden
en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige
harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek
kwam vuur en rook en zwavel.” Verzen 16, 17.
Noot - “In het jaar 1453 sloeg Mohammed II, de Grote sultan der Ottomanen, het beleg
voor de hoofdstad (Constantinopel), met een leger van meer dan 200,000
manschappen. Na een korte blokkade werd de plaats stormenderhand genomen. Het
kruis, dat sedert de tijd van Constantijn de Grote op het koepeldak van de kerk van St.
Sophia gestaan had, werd vervangen door de halve maan, welke nog staat. ' - Myers's
General History,’ editie 1902. Romeinse
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Aldus werd Konstantinopel, de oostelijke zetel van het Romeins Rijk sedert de tijd van
Constantijn, door de Turken veroverd. Hier schijnt ook verwezen te worden naar het
gebruik van geweren die de Turken begonnen te gebruiken tegen het einde van de
dertien eeuw, en die te paard zittend afgeschoten, het aanzien zouden geven van vuur
en rook, uit de monden van de paarden uitgaande. In de krijg van Armageddon, waar
hier een toespeling op gemaakt wordt, zal ongetwijfeld een leger van “tweemaal tien
duizenden tien duizenden, twee honderd miljoen vergaderd zijn.
16. Wat was het gevolg van deze krijg, door middel van “vuur en rook en sulfer”
gevoerd?
“Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood. Vers 18.
Noot - Dit toont de dodelijke uitwerking van deze nieuwe wijze van deze nieuwe wijze
van oorlogvoeren aan. “Konstantinopel werd ten onder gebracht, zijn rijk vernield, en
zijn godsdienst in het stof vertreden door de Mohammedaanse veroveraars. - Elliott's
Horae Apocalypticae,” Deel I, bladz. 484.
17. Welk tijdperk wordt onder deze bazuin genoemd ? o
“En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de
ure, en dag, en maand en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden
doden.” Vers 15.
Noot- Een uur in profetische tijd is gelijk aan vijftien dagen; een dag wordt gegeven
voor een jaar, een maand voor dertig jaren, een jaar voor 360 jaren. Samengenomen
komt dit op 391 jaren en vijftien dagen, de tijd, die toegekend was aan de Ottomaanse
oppermacht. Beginnende op 27 Julie 1449, de datum van het eindigen van de vijfde
bazuin, zou het eind van dit tijdperk vallen op 11 Aug. 1840. In nauwgezette vervulling
van de woorden van de bezielde voorzegging is dit de datum Van de val van het
Ottomaanse Rijk als een onafhankelijke macht. Zo zeer uitgeput door een oorlog,
gevoerd met Mohamed Ali, pacha van Egypte, dat er geen hoop op herstel was,
onderwierp de sultan van Turkije zich aan hetgeen hem door de vier grote Europese
machten,Engeland, Rusland, Oostenrijk, en Pruisen - werd voorgeschreven, en plaatste
door middel van zijn minister Rifat Bey, juist op die dag, 11 Aug. 1840, in de handen
van Mohamed Ali het besluit, of ultimatum door deze machten opgetrokken. Sedert die
tijd heeft Turkije alleen bestaan door de hulp of toelating van de grote machten van
Europa en wordt gewoonlijk genoemd: “De zieke Man van het Oosten.”
18. Met welke aankondiging besluit de zesde bazuin ?
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“Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.” Openb 11:14.
Noot- Het bepaalde tijdperk onder de zesde bazuin brengt ons tot het jaar 1840, toen
Turkije zijn onafhankelijkheid verloor. Wij verstaan, dat zijn uiteindelijke val komen zal
bij de opening van de zevende bazuin.
19. Wat zal er vervuld worden, wanneer de zevende bazuin op het punt staat van te
bazuinen?
"Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo
zal de verborgenheid Gods vervuld worden gelijk Hij aan Zijn dienstknechten, de
profeten, verkondigi heeft.” Openb. 10: 7. こ
Noot- De verborgenheid Gods is het evangelie. Efeze 3: 3-6; Gal. 1: 11, 12. Wanneer
deze bazuin derhalve bazuinen zal, zal het evangelie ophouden verkondigd te worden,
en zal het einde komen. De '' tijd der benauwdheid” van Dan. 12: 1, de zeven laatste
plagen en de krijg VፀI] Armageddon, waar in Openb. 16 van gesproken wordt, zullen
plaats hebben, wanneer deze bazuin zal beginnen te bazuinen.
20. Welke gebeurtenis kenmerkt het bazuinen van de zevende bazuin ?
“En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld 2іјт демогает отzes Нeren, en
van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de vier en
twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun
aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God almachtig,
Die is, en Die was, en Die komen zal ! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen,
en als Koning hebt geheerst.” Openb. 11:15-17.
Noot.- De zevende bazuin brengt ons derhalve tot het oprichten van Gods eeuwig
koninkrijk.
21. Wat is de toestand van de volken, en welke andere gebeurtenissen vallen er in die
tijd voor, of zullen er op handen zijn ? “En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der
doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw
dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen, en aan degenen, die Uw naam
vrezen, de kleinen en de groten; en om te verderven degenen, die de aarde
verdorven. '' Vers 18.
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Noot - De laatste tonelen van de geschiedenis van deze wereld en het oordeel
worden hier duidelijk aan het licht gebracht. Sedert het verlies van onafhankelijkheid
door het Ottomaanse Rijk in 1840, hebben de volken zich voortdurend klaar gemaakt
voor oorlog, en dit meer dan ooit tevoren, met het oog op internationale verwikkelingen
en een wereldoorlog, die allen vrezen dat onvermijdelijk is, wanneer Turkije ontbonden
en de laatste beschikking over zijn grondgebied gemaakt zal worden. De Oosterse
kwestie is, veel meer dan alle andere kwesties, de vraag geweest, die hun de meeste
zorg gebaard heeft.
Het onderzoekend oordeel is in 1844 in de hemel begonnen, bij het einde van het
profetische tijdperk van 2300 dagen. Zie lezingen op bladz. 245-272. Wanneer dit over
is, zal de tijd voor het ontvangen van het loon zijn gekomen, het einde zal daar zijn, en
de heiligen zullen zelven in het gericht zitten. Zie Openb. 20: 4, 1 Kor. 6: 1-3.
22. Welk toneel in de hemel werd aan de profeet getoond, toen de zevende bazuin
op het punt stond om te bazuinen?
“En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbond
is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen,
en aardbeving en grote hagel.” Openb. 11 : 19.
Noot - Dit vestigt op krachtige wijze de aandacht op het sluitingswerk van Christus in
het tweede vertrek (of het heilige der heiligen, of het heiligdom in de hemel), hetwelk in
1844 begon. Zie lezingen, waar in de voorgaande noot naar verwezen is. De zinspeling
op de ark van Gods verbond brengt ook op treffende wijze in herinnering. wat de
standaard in het oordeel zijn zal,-de wet van God, of de tien geboden. Zie Pred. 12: 13,
14 ; Rom. 2: 12, 13; Jak. 2: 8-12.
Te oordelen naar de laatste woorden – de verwijzing naar “ “grote hagel' - sluit de
zevende bazuin blijkbaar de zeven laatste plagen in (zie Openb. 16: 17, 18), en uit de
eerste woorden van de bazuin - “De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren
''-blijkt, dat die de oprichting van Gods eeuwig koninkrijk aangeven.
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