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OPENBARING - HOOFDSTUK 8
DE ZEVEN BAZUINEN

Vers 1
Dit hoofdstuk noemen wij: ‘De zeven bazuinen’ omdat zij het
hoofdthema vormen van dit hoofdstuk. Doch voordat die reeks van
gebeurtenissen aan de orde komt, worden eerst andere
onderwerpen behandeld.
Het eerste vers van dit hoofdstuk houdt verband met de
gebeurtenissen van de voorgaande hoofdstukken en had daarom
niet daarvan gescheiden mogen worden door deze indeling van dit
hoofdstuk.
1. En toen Hij het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte
in de hemel ongeveer een half uur lang.
De reeks van de zeven zegelen wordt hier weer hervat en afgesloten.
Het zesde hoofdstuk eindigde met de gebeurtenissen van het zesde
zegel. Hieruit blijkt dat het zevende hoofdstuk als tussenvoegsel
tussen het zesde en zevende zegel moet worden gezien en dat het
verzegelingswerk tot het zesde zegel behoort.
Een stilte in de hemel.
Wij kunnen slechts gissen naar de oorzaak van dit zwijgen; een
gissing die echter ondersteund wordt door de gebeurtenissen die
onder het zesde zegel voorvallen. Dat zegel bracht ons niet tot de
tweede komst van Christus, hoewel het gebeurtenissen omvat die
nauw daarmee verbonden zijn. Het toont ons:
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de verschrikkelijke bewegingen van de elementen, die beschreven
worden als: het samenrollen van de hemelen als een boek op het
gezag van Gods stem;
het openbarsten van het aardoppervlak en de belijdenis van de
goddelozen dat de grote dag van Gods wraak is gekomen.
Ongetwijfeld verwachten zij op dat moment de komst van de Koning
in een voor hen onverdraaglijke heerlijkheid. Het zesde zegel eindigt
kort voor die gebeurtenis. Het persoonlijk verschijnen van Christus
moet daarom onder het Zevende zegel plaatsvinden. Maar als de
Here verschijnt, komt Hij met a) Zijn engelen. Math. 25:31. Als alle
hemelse Wezens de hemel verlaten om met hun goddelijke Leider af
te dalen en de vruchten van Zijn verlossingswerk te oogsten, zal er
uitgaan dan geen van stilte een profetische in de hemel zijn? Deze
stilte zal - als wij uitgaan van een profetische tijdrekening, ongeveer
zeven dagen duren.
2. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun
werden zeven bazuinen gegeven.
Met dit vers begint een nieuwe aparte reeks van gebeurtenissen. De
zegelen bevatten de geschiedenis van de kerk gedurende de
zogeheten christelijke bedeling. In de zeven bazuinen die nu aan de
orde komen, wordt hoofdzakelijk gesproken over politieke
gebeurtenissen en oorlogen, die eveneens in de christelijke bedeling
zouden plaatsvinden.
3. En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar,
hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerk
gegeven, opdat hij dit met de gebeden van alle heiligen zou
leggen op het gouden altaar, dat voor de troon is. 4. En de rook
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van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, ging op van
de hand van de engel voor God. 5. En de engel nam het
wierookvat, en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op
de aarde; en er kwamen stemmen en donderslagen en bliksemen
en aardbeving.
Nadat Johannes in vers 2 de zeven engelen heeft genoemd en de hun
opgedragen werkzaamheden heeft aangeduid, bepaalt hij ons in de
laatstgenoemde drie verzen voor een ogenblik bij een geheel ander
beeld.
De engel die zich naar het altaar begeeft, behoort ni et tot de zeven
engelen met de bazuinen. Het altaar is het reukaltaar, waarvan zich
een kopie bevond in de eerste afdeling van het aardse heiligdom.
Hierin vinden wij opnieuw een bewijs dat zich in de hemel een
heiligdom bevindt met gelijkvormige voorwerpen voor de
tempeldienst als in het aardse heiligdom, dat een afbeelding was van
het hemelse heiligdom. Door dit visioen van Johannes kunnen wij
een blik werpen in het hemelse heiligdom. Daardoor blijkt dat in het
hemelse heiligdom een dienst wordt verricht ten behoeve van alle
heiligen. Ongetwijfeld wordt hier het gehele dienstwerk uitgebeeld
dat gedurende de evangelische bedeling voor Gods volk wordt
verricht. Dit blijkt uit het feit dat de engel zijn reukwerk offert met
de gebeden van alle heiligen. Dat wij bij de afsluiting van deze dienst
bepaald worden, blijkt uit het feit dat de engel het wierookvat met
vuur vult en neerwerpt op de aarde; want zijn werk is dan ten einde.
Deze symbolische daad kan alleen verricht worden op het moment
dat de dienst van Christus in het heiligdom ten behoeve van de mens
voor altijd voorbij is. Volgend op de daad van deze engel worden
stemmen, donderslagen, bliksemen en een aardbeving
waargenomen, precies dezelfde gebeurtenissen als elders
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beschreven bij de slottonelen van deze aarde. Zie Openb. 11:19; 16 :
17, 18.
Maar waarom worden deze verzen hier tussengevoegd? Antwoord:
als een boodschap van hoop en troost voor de gemeente. De zeven
engelen met hun oorlogsbazuinen werden getoond; vreselijke
tonelen zouden zich afspelen tijdens hun geklank maar voordat zij
zouden beginnen werd Gods volk gewezen op het middelaarswerk
dat voor hen in de hemel wordt verricht en op hun Bron van hoop en
kracht gedurende die tijd. Hoewel zij heen en weer geslingerd
zouden worden op de onstuimige golven van strijd en geweld weten
zij dat hun Hogepriester voor hen dienst doet in het hemelse
heiligdom en dat hun gebeden die zij daarheen opzenden, samen met
de lieflijke reuk uit het wierookvat, tot de Vader in de hemel zullen
opstijgen. Daaruit zouden zij troost en kracht kunnen putten in al
hun moeilijkheden.
6. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden
zich voor om te bazuinen.
Vanaf hier tot aan het einde van het negende hoofdstuk vormen de
zeven bazuinen het onderwerp van dit visioen. De zeven engelen
bereiden zich voor om te bazuinen. Hun bazuingeschal is een
aanvulling op de profetie van Daniël 2 en 7, beginnende met het
uiteenvallen van het oude Romeinse rijk in tien delen. Een
beschrijving hiervan vinden wij in de eerste vier bazuinen.
7. En de eerste engel heeft gebazuind, en er kwam hagel en vuur,
gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het
derde deel van de bomen is verbrand, en al het groene gras is
verbrand.
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Een volledige verklaring van de zeven bazuinen vinden wij in een
boek getiteld: ‘An Exposition of the Seven Trumpets of Revelation VIII
and IX’, uitgegeven door Echo Publishing Company, North Fitzroy,
Melbourne, Victoria, Australia, waarnaar de lezer verwezen wordt
voor een uitgebreid onderzoek van dit onderwerp. De meeste citaten
die hierna volgen zijn daaraan ontleend.
De heer Keith maakte de volgende, zeer toepasselijke opmerking
over dit profetisch onderwerp: “Niemand had deze verzen
duidelijker en nauwkeuriger kunnen verklaren als de
geschiedschrijver Gibbon. De hoofdstukken die door deze
ongelovige filosoof werden geschreven en waarin dit onderwerp
wordt behandeld, behoeven slechts te worden voorafgegaan door
één enkele tekst. Tevens moeten enkele goddeloze opmerkingen
worden uitgewist om een reeks van verklarende lezingen over het
achtste en negende hoofdstuk van de Openbaring te verkrijgen. De
professionele uitleggers van de Bijbel behoeven daarna niets anders
meer te doen dan te verwijzen naar de bladzijden van Gibbon.”
Het eerste oordeel dat over het ondergaande West Romeinse rijk
kwam, was de oorlog met de Goten onder aanvoering van Alaric, die
de weg baande voor latere invallers. Na de dood van Theodosius, de
Romeinse keizer, in januari 395, namen de Goten onder Alaric voor
het einde van de winter de wapenen op tegen het rijk. ‘Hagel en vuur
gemengd met bloed werden op aarde geworpen.’ De vreselijke
gevolgen van de Gotische invasie worden uitgebeeld door ‘hagel’
omdat de invallers uit het barre noorden kwamen; ‘vuur’ omdat stad
en land door vuur verwoest werden; ‘bloedt vanwege de vreselijke
slachting onder de burgers van het land, aangericht door de drieste
en onverschrokken soldaten. Het geschal van de eerste bazuin begon
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ongeveer aan het. einde van de vierde eeuw en wijst op deze
verwoestende invallen van de Goten in het Romeinse rijk.
Ik zou niet weten op welke wijze de geschiedenis, verbonden met het
geschal van de eerste bazuin, indrukwekkender naar voren gebracht
kon worden dan door het treffende verslag van de feiten in Gibbon
‘s History dat door de heer Keith overgenomen werd in zijn ‘Signs of
the Times, deel 1, pag. 221-233’: Lange uittreksels tonen aan hoe
breedvoerig en juist Gibbon zijn onderwerp heeft verklaard van de
geschiedenis van de eerste bazuin, de eerste storm die de Romeinse
bodem geselde en de eerste val van Rome. Om zijn woorden in meer
directe vorm te gebruiken, geven wij de inhoud daarvan als volgt
weer:
’Bij het eerste geluid van de bazuin stond het Gotische volk
bewapend klaar en in de ongewoon strenge winter rolden zij hun
zware wagens over de brede met ijs bedekte rivier. De vruchtbare
gronden van Phocis en Bœotië werden overstroomd door een
stortvloed van barbaren. De mannen werden vermoord, de vrouwen
en het vee werden uit de brandende dorpen verdreven. De diepe en
bloedige sporen van de opmars van de Goten waren vele jaren later
nog zichtbaar. Het gehele gebied van Attica werd verpest door de
verderfelijke aanwezigheid van Alaric. De gelukkigste inwoners van
Corinthië, Argos en Sparta waren degenen die door hun dood er voor
gespaard bleven de ondergang van hun steden te aanschouwen. In
een periode waarin door een buitengewoon heet en droog seizoen
de rivieren waren opgedroogd, trok Alaric het Westelijk rijk binnen.
De in afzondering levende ‘oude man van Verona’, de dichter
Claudianus, hief een aandoenlijk klaaglied aan over het lot van de
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bomen, die gedoemd waren te verbranden in de algemene
verbranding van het land. Let op de taal van
de profetie: - ‘Het derde deel van de bomen is verbrand’ en de
Romeinse keizer vluchtte voor de koning van de Goten.
Een vurige storm brak los onder de Duitse volken en vanuit het verre
Noorden trokken de barbaren op tot bijna aan de poorten van Rome.
Zij veroorzaakten de val van het Westerse rijk. De donkere wolk die
zich samenpakte langs de kusten van de Oostzee, brak in een
vreselijk onweer los over de oevers van de Boven Donau. De
prachtige weiden van Gallië waarin kudden klein- en groot vee
graasden, en de oevers van de Rijn, die bedekt waren met elegante
huizen en ver_ zorgde boerderijen, boden een aanblik van vrede en
welvaart. Maar dat alles werd plotseling veranderd in een woestenij,
die zich van de natuur alleen nog onderscheidde door de rokende
puinhopen die achterbleven. Vele Steden werden verdrukt en
vernietigd. Vele duizenden werden op een onmenselijke wijze
afgeslacht en het vernietigende oorlogsvuur breidde zich uit over
het grootste deel van de zeventien provincies van Gallië.
“Opnieuw bracht Alaric verwoestingen over Italië. Gedurende vier
jaar richtten de Goten verwoestingen aan en heersten zij zonder
enige beperking. Bij de plundering en verbranding van Rome lagen
de straten bezaaid met dode lichamen. Vele openbare gebouwen en
burgerwoningen gingen in vlammen op. De ruïnes van één van de
paleizen bleven gedurende anderhalve eeuw, als een groots
gedenkteken van de door de Goten veroorzaakte brand, overeind
staan.
“De slotzin van het drie en dertigste hoofdstuk van Gibbon’s History
vormt op zich een duidelijk en allesomvattend commentaar; want in
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de afsluiting van zijn beschrijving van deze korte maar zeer
gebeurtenisrijke periode plaatst hij als op één lijn de uitkomst van
de geschiedenis en de profetie. Maar de woorden die daaraan
voorafgaan zijn niet zonder betekenis: ‘Tijdens de openbare
godsdienst van die tijd wenste men zeer de heiligen en martelaren
van de Roomse kerk te vereren op de altaren van Diana en Hercules.
De eenheid van het Romeinse rijk was verbroken’ zijn geest was
vernederd in het stof; de legers van onbekende barbaren die uit het
koude Noorden kwamen, voerden heerschappij over de prachtigste
gewesten van Europa en Afrika.‘
“Het laatste woord, Afrika, is het signaal voor het geschal van de
tweede bazuin. Het toneel verplaatst zich van de kust, en van de
Oostzee naar de zuidkust, van de Middellandse Zee, ofwel van de
bevroren vlakten van het, noorden naar de grenzen van het, warme
Afrika; en in plaat, van een hagelstorm die over de aarde kwam, werd
er iets als een brandende berg in de zee geworpen.”
8. En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een
grote berg, brandend van vuur, in zee geworpen; en het derde
deel van de zee is bloed geworden. 9. En het derde deel van de
schepselen In de zee, die leven hebben, is gestorven, en het derde
deel van de schepen is vergaan.
Het Romeinse rijk werd na Constantijn in drie delen verdeeld,
vandaar dat er telkens sprake is van ‘een derde deel’ enz. Hiermee
wordt gezinspeeld op het derde deel van zijn rijk waarop de gesel
viel. Deze verdeling van het Romeinse keizerrijk vond plaats na de
dood van Constantijn. Het rijk werd verdeeld onder zijn drie zonen:
Constantius, Constantijn II en Constans.
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Constantius kreeg bezit van het oosten en hij plaatste de
regeringszetel in Constantinopel, de hoofdstad van het rijk.
Constantijn II ontving Brittanië, Gallië en Spanje.
Constans ontving Illyricum, Afrika en Italië.

Zie Sabine’s Ecclesiastical History, pag. 155. Over dit welbekend
historisch feit zegt Elliott, volgens een citaat van Albert Barnes in zijn
opmerkingen over Openbaring 12:4, het volgende:
“Het Romeinse rijk werd, voordat het definitief in twee delen - het
oostelijk en westelijk deel - verdeeld werd, op z’n minst twee keer in
drieën verdeeld. De eerste keer 311 na Chr. toen het verdeeld werd
onder Constantijn, Licinius en Maximinus. De tweede keer in 337 na
Chr., na de dood van Constantijn, toen het verdeeld werd onder zijn
drie zonen: Constantius, Constantijn II en Constans.”
De geschiedenis die verbonden is met het geschal van de tweede
bazuin, heeft klaarblijkelijk betrekking op de invasie en verovering
van Afrika en daarna Italië door de geduchte Genseric. Deze
behaalde zijn overwinningen grotendeels ter zee, zij waren als “een
grote berg brandend van vuur in zee geworpen .” Welk zinnebeeld
kan treffender een botsing tussen zeemachten en de algehele
vernietiging langs de zeekusten uitbeelden? Bij de uitleg van de
bazuin moeten wij uitzien naar enkele gebeurtenissen die in het
bijzonder van invloed waren op de commerciële wereld. Het
zinnebeeld dat gebruikt wordt doet ons denken aan beroering en
strijd. Niets, behalve een felle zeeslag kan aan deze voorspelling
beantwoorden. Indien het geschal van de vier eerste bazuinen
betrekking heeft op vier opmerkelijke gebeurtenissen, die de val van
het Romeinse rijk veroorzaakten en de eerste bazuin wijst op de
verwoestingen aangericht door de Goten onder Alaric, dan is het
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vanzelfsprekend dat daarop een volgende invasie zou volgen die de
Romeinse macht deed wankelen en bijdroeg tot haar val. De
volgende grote invasie was die van de geduchte Genseric, aan het
hoofd van de Vandalen. Zijn loopbaan duurde van 428—468 na Chr.
Deze grote leider van de Vandalen had zijn hoofdkwartier in Afrika.
Doch, zoals Gibbon zegt: “De ontdekking van de zwarte volkeren in
Afrika die in de warme luchtstreken woonden en de overwinningen
op hen konden de eerzucht van Genseric niet bevredigen. Hij richtte
zijn ogen naar de zee en besloot een zeemacht te vormen. Zijn
stoutmoedig besluit werd met stalen volharding doorgevoerd.”
Vanuit de zeehaven van Carthago deed hij herhaaldelijk roofzuchtige
uitvallen. Hij plunderde de Romeinse koopvaardijschepen en voerde
oorlog met dat rijk. Om deze zeekoning te kunnen bestrijden bouwde
de Romeinse keizer Majorianus een grote vloot. Driehonderd lange
galeien en voldoende transport- en kleinere schepen werden in de
veilige en ruime haven van Cartagena in Spanje bijeengebracht. Doch
Genseric werd gered van een zekere ondergang en algehele
vernietiging door het verraad van enkele machtige Romeinse
onderdanen, die afgunstig waren op de vrijwel zekere overwinning
van hun meester. Geleid door hun geheime dienst kon Genseric de
onbeschermde vloot in de baai van Cartagena onverwacht aanvallen.
Vele schepen werden tot zinken gebracht, veroverd en verbrand. De
voorbereidingen van drie jaar werden in één dag vernietigd. Italië
moest gedurende een lange tijd de invallen van deze Vandalen
verduren. In het voorjaar van elk jaar verliet een goed uitgeruste
vloot de haven van Carthago en Genseric zelf, hoewel op zeer hoge
leeftijd, voerde persoonlijk het bevel over de meest belangrijke
expedities. De Vandalen bezochten herhaaldelijk de kusten van
Spanje, Ligurië, Toskane, Campanië, Lucanië, Bruttium, Apulië,
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Sicilië, Calabrië, Venetië, Dalmatië, Epirus en Griekenland. De
snelheid waarmee zij zich verplaatsten stelde hen in staat om vrijwel
terzelfdertijd ver uiteen liggende objecten die hun belangstelling
hadden, te bedreigen en aan te vallen. Omdat zij altijd een voldoende
aantal paarden verscheepten, konden zij direct na hun landing het
ontmoedigde volk met een troep lichte cavalerie overstromen. Een
laatste vertwijfelde poging om Genseric de macht op zee te
ontnemen werd in 468 na Chr. ondernomen door Leo, de keizer van
het Oost-Romeinse rijk. Gibbon getuigt hierover het volgende:
“De totale kosten van de Afrikaanse veldtocht bedroegen
eenhonderddertigduizend pond goud, dat is ongeveer vijf miljoen
tweehonderdduizend pond sterling… De vloot die van
Constantinopel naar Carthago zeilde, bestond uit elfhonderddertien
schepen en het aantal soldaten en matrozen bedroeg ruim
honderdduizend. … Het leger van Heraclius en de vloot van
Marcellinus hebben zich of bij de luitenant van de keizer aangesloten
of zij hebben hem ondersteund. De wind keerde ten gunste van
Genseric. Hij bemande zijn grote oorlogsschepen met de dapperste
Moren en Vandalen die vele grote barken, gevuld met ontvlambaar
materiaal, op sleeptouw namen. In de duisternis van de nacht
werden deze vernietigingsvaartuigen langs de onbewaakte en niets
vermoedende vloot van de Romeinen gedreven, die het dreigende
gevaar te laat ontdekten. Omdat de schepen dicht bijeen lagen kon
het vuur dat zich zeer snel en krachtig uitbreidde, niet bestreden
worden. Door het geluid van de wind, het knetteren van de vlammen,
de vertwijfelde kreten van de soldaten en matrozen die geen bevelen
konden horen noch gehoorzamen, werd de verschrikking van dit
vreselijke tumult nog groter. Terwijl zij probeerden zich van de
brandende schepen los te maken om tenminste een deel van de vloot
13

te redden, werden ze door de galeien van Genseric op een beheerste
en gedisciplineerde wijze aangevallen. Vele Romeinen die aan de
vurige vlammen ontkwamen werden door de overwinnende
Vandalen gedood of gevangenge Na de mislukking van deze grote
veldtocht werd Genseric opnieuw de schrik van de zee. De kusten
van Italië, Griekenland en Azië werden opnieuw blootgesteld aan
zijn wraak- en hebzucht. Tripolis en Sardinië werden weer
onderworpen. Sicilië werd aan zijn landschappen toegevoegd en
voordat hij in de rijpheid van zijn jaren en heerlijkheid stierf,
aanschouwde hij de uiteindelijke ondergang van het Westerse rijk.”
Gibbon, deel II, pag. 495—498.
Aangaande het aandeel dat deze stoutmoedige zeerover had in de
ondergang van Rome, sprak de heer Gibbon deze betekenisvolle
woorden: “Genseric is een naam, die in de vernietiging van het
Romeinse rijk eenzelfde plaats dient in te nemen als de namen van
Alaric en Attila.
10. En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster,
brandend als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op
het derde deel van de rivieren en op de fonteinen van de wateren.
11. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem; en het derde
deel van de wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn
gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.
Door de uitleg en toepassing van dit gedeelte worden wij bepaald bij
de derde belangrijke gebeurtenis die de ondergang van het
Romeinse rijk bewerkstelligde. Om een historisch verslag voor de
vervulling van de derde bazuin te kunnen geven, moeten wij een
paar citaten van A. Barnes aanhalen. In de verklaring van dit
Schriftgedeelte zegt hij:
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“Volgens dit Schriftgedeelte moet er een hoofdman of krijgsman
geweest zijn, die vergeleken kan worden met een brandende ster.
Zijn loopbaan moet schitterend geweest zijn en hij moet even
plotseling opgekomen zijn als een vurige meteoor en weer
verdwenen zijn als een brandende ster die in het water uitdooft. Het
vernietigingswerk van deze meteoor zou zich hoofdzakelijk richten
op die delen van de wereld waarin zich overvloedig bronnen en
stromen bevinden. Daardoor zouden deze fonteinen en wateren als
het ware bitter worden, dat wil zeggen dat vele mensen zouden
omkomen. Grote verwoestingen zouden worden aangericht in de
nabijheid van deze fonteinen en rivieren, alsof een bittere en
verderfelijke ster in het water was gevallen, die dood en verderf
bracht over de landen waardoor die wateren stromen. Notes on
Revelation 8.
Hier wordt vooropgesteld dat deze bazuin zinspeelt op de
verwoestende oorlogen en grimmige aanvallen die Attila, aan het
hoofd van zijn horden Hunnen, tegen de Romeinse macht voerde.
Sprekende over deze krijgsman en in het bijzonder over zijn
persoonlijke verschijning zegt A. Barnes:
”Door zijn uiterlijk en opkomst geleek hij sterk op een schitterende
meteoor, die door het luchtruim schiet. Hij kwam uit het oosten,
verzamelde zijn Hunnen en overviel het rijk met de snelheid van een
voortschietende meteoor. Hij beschouwde zichzelf als een aan Mars
(de god van de oorlog) gewijd persoon. Hij kleedde zich gewoonlijk
op een bijzonder schitterende wijze, zodat zijn verschijning volgens
de taal van de vleiers rondom hem “de ogen van zijn
aanschouwers als het ware verblindde.
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Sprekende over de plaats waar deze door de derde bazuin
voorspelde gebeurtenissen zouden plaatsvinden, zegt de heer
Barnes het volgende:
“Er is gezegd dat in het bijzonder de rivieren en fonteinen van de
wateren getroffen zouden worden. Als dit een letterlijke betekenis
heeft of indien, zoals inzake de tweede bazuin verondersteld wordt,
de taal duidt op dat deel van het rijk dat het meest te lijden zou
hebben onder de vijandelijke invasie, dan mogen wij
veronderstellen dat dit betrekking heeft op die delen van het rijk die
overvloedig voorzien zijn van ‘rivieren en stromen.’ In het bijzonder
daar waar de riveren en stromen hun oorsprong vinden; want het
had blijvende gevolgen op de fonteinen van de wateren.”
Het is een feit dat de voornaamste aanvallen van Attila plaatsvonden
in het Alpengebied en in die delen van het rijk waarin de rivieren van
Italië stromen. De invasie van Attila wordt door de heer Gibbon in de
volgende algemene bewoordingen beschreven;
“De gehele breedte van Europa, gelegen tussen de Zwarte Zee en
Adriatische Zee, een oppervlakte van ruim vijfhonderd mijlen (ruim
800 km.) werd plotseling overvallen, bezet en verwoest door de
ontelbare menigte barbaren die door Attila aangevoerd werden.”
De naam van de ster wordt Alsem genoemd. Dit duidt op de bittere
gevolgen. Deze woorden — die nauwer verband houden met het
voorgaande vers dan de leestekens in onze versie aangeven —
bepalen ons een ogenblik bij het karakter van Attila; de ellende die
hij veroorzaakte, of waartoe hij als instrument gebruikt werd en de
vrees die zijn naam inboezemde.
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“‘Totale vernietiging en uitroeiing zijn de woorden die het beste de
rampen omschrijven die hij aanrichtte. Hij noemde zichzelf t De gesel
Gods. t Eén van zijn officieren kastijdde en roeide vrijwel alle
Bourgondiërs aan de Rijn uit. Zij doorkruisten op de heen— en
terugweg het gebied van de Franken en vermoorden zowel gijzelaars
als gevangenen. Tweehonderd jonge meisjes werden met ongekende
wreedheid en onverbiddelijkheid gepijnigd. Hun lichamen werden
door wilde paarden uiteengescheurd, of verbrijzeld onder het
gewicht van rijdende wagens en hun ledematen bleven op straat
liggen tot een prooi voor gieren en honden. Attila beroemde zich
erop, dat op de plaats waar zijn paarden hadden gelopen nooit meer
gras zou groeien.
De keizer van het Westerse rijk en de Senaat, alsmede het volk van
Rome smeekten nederig en bevreesd, verschoond te mogen blijven
van de wraak ‘van Attilfa. De laatste paragraaf van de ‘hoofdstukken
waarin zijn geschiedenis beschreven staat, is getiteld: ‘Tekenen van
het verval en de ondergang van het Romeinse rijk. ‘ De naam van de
ster wordt Alsem genoemd.” Keith.
12. 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 van de sterren; zodat het derde deel daarvan verduisterd
zou worden, en de dag voor het derde deel geen licht had en de
nacht evenmin.
Naar onze mening symboliseert deze bazuin de loopbaan van
Odoacer, de barbaarse monarch die direct betrokken was bij de val
van het West-Romeinse rijk. De symbolen: zon, maan en sterren want zij worden hier ongetwijfeld als symbolen gebruikt — wijzen
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kennelijk op de belangrijkste mannen in de Romeinse regering; haar
keizers, senatoren en consuls.
Bisschop Newton zegt dat de laatste keizer van het Westerse Rijk,
Romulus Momyllus Augustus heette, maar spottenderwijze
Augustulus ofwel de kleine Augustus werd genoemd. Het Westerse
rijk viel in 476 na Chr. Doch hoewel de Romeinse zon ondergegaan
was, bleven de kleine lichtjes: de senatoren en consuls, flauwtjes
verder schijnen. Maar na
vele burgerlijke tegenslagen en veranderingen in politiek opzicht,
verdween tenslotte in 566 na Chr. dit laatste deel van de vroegere
regeringsvorm. Rome zelf, eens keizerin van de wereld, werd een
arm hertogdom dat schatplichtig was aan de stadhouder van
Ravenna.
Onder het opschrift: ‘Verdeling van het Westerse Rijk, 476 of 479 na
Chr.,’ citeert J. Litch, in Prophetic Exposition Deel II, pag. 156-160, de
heer Keith als volgt:
“De ongelukkige •Augustu1us viel door zijn eigen schanddaden. Hij
deelde de Senaat mee dat hij bereid was a? te treden en de Senaat, in
zijn laatste daad van gehoorzaamheid aan een Romeins vorst,
veinsde nog steeds de geest van vrijheid en de normen van de
constitutie te handhaven. Na een eenstemmig besluit werd een brief
gezonden aan keizer Zeno, de schoonzoon en opvolger van Leo die
voordien - na een korte opstand — in Byzantium weer op de troon
was geplaatst. Zij verklaarden plechtig dat er geen enkele behoefte
of wens bestond om de keizerlijke opvolging in Italië te handhaven,
nu ze tot de overtuiging waren gekomen dat één monarch voldoende
was om zowel het Oosten als het Westen te beschermen en te
regeren. In hun naam en in de naam van het volk stemden zij er in
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toe dat de zetel van het rijk verplaatst zou worden van Rome naar
Constantinopel. Tevens deden zij op laaghartige wijze afstand van
het recht hun eigen meesters te kiezen, het enige recht dat nog
overgebleven was van de macht die de wereld wetten had
voorgeschreven. De macht en de heerlijkheid van Rome die over de
natiën regeerde, liep ten einde. Alleen de naam van de koningin der
natiën bleef over. Elk teken van het koningschap verdween uit de
keizerlijke stad. Zij, ( Rome) die over de natiën had geregeerd, zat in
het stof gelijk een tweede Baby Ion. De troon waarop de Caesars
hadden geregeerd, bestond niet meer. De laatste daad van
gehoorzaamheid aan een Romeins vorst, door deze eens zo verheven
Senaat, was het aanvaarden van het aftreden van de laatste keizer
van het Westen en de afschaffing van het keizerlijk opvolgingsrecht
in Italië. Rome’ s zon was verslagen.
”Spoedig daarop werd Italië door een andere veroveraar, Theodoric
de Oostgoot, onderworpen, die zich gewetenloos het purperkleed
toe-eigende en over het land heerste. Op 5 maart 493 na Chr. werd
het koningschap van Theodoric door de Oostgoten uitgeroepen,
waaraan de keizer van het Oostelijk rijk zijn trage, onwillige en
dubbelzinnige toestemming verleende. Het keizerlijk Romeins
gezag, dat of in Rome of in Constantinopel of in beide tegelijk zetelde,
werd in Italië niet langer erkend en het derde deel van de zon werd
geslagen, totdat het geen enkele lichtstraal meer afwierp; De macht
van de Caesars was teniet gedaan, een Gotische koning heerste over
Rome.
“Maar hoewel het derde deel van de zon geslagen was en de
Romeinse keizerlijke macht in de stad van de Caesars (Rome) niet
meer bestond, schenen of schemerden de maan en de sterren toch
nog een korte tijd in het Westerse rijk, zelfs te midden van de
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Gotische duisternis. Het consulschap en de Senaat (maan en sterren)
werden door Theodoric niet afgeschaft
Een Gotisch historicus roemt het consulschap van Theodoric als: Het
toppunt van tijdelijke macht en grootsheid: - zoals de maan
heerschappij voert in de nacht nadat de zon is ondergegaan. In plaats
van dat ambt af te schaffen, wenste Theodoric ‘allen geluk die
deelden in de heerlijkheid van de troon, zonder de zorgen ervan te
dragen.’
Doch, naar de profetische volgorde, ontkwamen ook het.
consulschap en de Senaat van Rome niet aan hun lot, hoewel zij niet
vielen door de handen van de Vandalen of Goten. Tijdens de
volgende revolutie werd Italië onderworpen door Belisarius, de
generaal van Justinianus, die keizer van het Oosten was. Hij spaarde
niet wat de barbaren als heilig beschouwden.
“Het Romeinse consulschap afgeschaft door Justinianus, 541 na Chr.”
is de titel van het. laatste gedeelte van hoofdstuk veertien van
Gibbon’s ‘History of the Decline and Fall of the Roman Empire’. De
opvolging van de consuls eindigde tenslotte in het dertiende jaar van
Justinianus, wiens despotisch temperament bevredigd werd door
het stilzwijgend uitwissen van een titel die de Romeinen nog steeds
aan de vroegere vrijheid herinnerde. Het derde deel van de zon, het
derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd
geslagen. Aan het politieke firmament van de oude wereld schenen
tijdens het keizerlijke Rome het keizerschap, het consulschap en de
Senaat, gelijk de zon, de maan en de sterren. De geschiedenis van hun
verval en val reikte tot op de profetische tijd waarin de twee eerste
regeringsvormen - voor zover het Rome en Italië betrof - waren
afgeschaft. Lange tijd hadden zij de eerste plaats bekleed onder de
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steden en landen. Aan het einde van de vierde bazuin zien wij
tenslotte de afschaffing van het verheven lichaam, de Romeinse
Senaat. De stad, die de wereld had geregeerd werd — als een
bespotting van menselijke grootheid overwonnen door de
kamerling Narses, de opvolger van Belisarius. Hij versloeg de Goten
in 552 na Chr., veroverde Rome en bezegelde het lot van de Senaat.
Elliot (Hore Apocalyptica Deel I, pag. 357, 360) zegt over de
vervulling van dit deel van de profetie en de uitdelging van het
Westerse rijk het volgende:
“Zo werd de uiteindelijke catastrofe voorbereid waardoor de
Westerse keizers en het rijk vernietigd werden. De glorie van Rome
was reeds lang getaand; de ene provincie na de andere werd van
haar losgerukt. Het gedeelte dat nog tot Rome behoorde was tot een
woestenij geworden. Haar bezittingen langs de kust en haar vloot en
koophandel waren vernietigd. Er waren slechts wat onbeduidende
titels en ordetekenen van vorsten overgebleven. Nu was de tijd
gekomen waarin ook die ontnomen zouden worden. Ongeveer
twintig jaar na de dood van Attila en kort na de dood van Genseric,
die de eeuwige stad gedurende zijn strooptochten geplunderd had
en daardoor haar ondergang verhaastte — omstreeks die tijd zeg ik,
kwam Odoacer, het opperhoofd van de Herulen - een barbaars
overblijfsel van het leger van Attila dat in de Alpengrenzen van Italië
achtergebleven was — met zijn bevel tussenbeide, gebiedende dat
de naam en het ambt van de keizer in het Westerse rijk moesten
worden afgeschaft. De autoriteiten onderwierpen zich aan hem.
Romulus Augustus, het povere voorbeeld van een keizer, scheen er
voor bestemd te zijn het contrast uit te beelden van de vergane glorie
van Rome en haar verval. Hij deed afstand van de troon.
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De Senaat zond de keizerlijke ordetekenen naar Constantinopel en
gaf de keizer van het Oosten te kennen. dat één keizer voldoende was
voor het gehele rijk. Zo werd van de Romeinse keizerlijke zon het
derde deel, namelijk het Westerse Rijk, verduisterd en scheen niet
meer. Ik herhaal, juist het derde deel van de hemellichamen dat
betrekking had op het Westerse Rijk, want de Openbaring is uiterst
nauwkeurig. Tijdens de laatste onderhandelingen tussen de beide
hoven werd het 11 lyrische deel toegevoegd aan het Oostelijk deel.
Zo heeft zich de ondergang van het Westerse Rijk voltrokken, de
nacht was gevallen.
“Desondanks moeten we erkennen dat de autoriteit van Rome t s
naam niet geheel verdwenen was. De Senaat van Rome vergaderde
als gebruikelijk. Elk jaar werden er consuls gekozen, één door de
keizer van het Oosterse Rijk, één door Italië en één door Rome.
Odoacer regeerde onder de titel van Patriciër; een titel die hem door
de keizer van het Oosterse Rijk was verleend. Wat de verder
afgelegen gebieden in het Westerse rijk betrof, of op z’n minst de
meest aanzienlijke onder hen, was de vroegere band met het
Romeinse rijk niet geheel verbroken. Er was nog altijd, zij het in
zwakke mate, achting aanwezig voor het hoge keizerlijke gezag. De
maan en de sterren schenen, zij het met een schemerig licht, over het
Westen. Tijdens de loop van de gebeurtenissen die elkaar binnen de
volgende halve eeuw opvolgden, werden zij eveneens uitgeblust.
Theodoric de Oostgoot, die de Herulen en hun koninkrijk in Rome en
Ravenna vernietigde, regeerde in Italië van 493 tot 526 na Chr. als
een onafhankelijk heerser.
Toen Italië later door Belisarius en Narses aan de Oostgoten werd
ontnomen - een overwinning die voorafgegaan werd door oorlogen
en verwoestingen en waardoor Italië en vooral de stad op de zeven
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heuvelen gedurende een tijd in een woestenij werden veranderd —
werd de Senaat ontbonden en het consulschap afgeschaft.
Bovendien werd de onafhankelijkheid van de barbaarse vorsten in
de westelijke provincies daardoor duidelijker bewezen en erkend.
Na meer dan anderhalve eeuw van vrijwel ongeëvenaarde
rampspoeden, zoals Dr. Robertson die volledig naar waarheid
uitbeeldt, kan in de geschiedenis van de volkeren de verklaring van
Hieronymus - een verklaring, geformuleerd op grond van de
apocalyptische beeldspraak van de tekst, maar voortijdig toegepast
op de eerste inneming van Rome door Alaric, - beschouwd worden
als uiteindelijk vervuld: ‘Clarissimum terrarum ‘lumen’ extinctum
este, ‘s-Werelds meest luisterrijke ‘zon’ werd uitgedoofd; hetgeen
eveneens door onze eigen dichter tot uitdrukking werd gebracht in
dezelfde toepasselijke apocalyptische beeldspraak:
“‘Zij zag haar heerlijkheden ster na ster verdwijnen,’ totdat er niet
één ster meer over was om te glinsteren in een lege duistere nacht.”
De vreselijke rampspoeden, veroorzaakt door deze barbaarse
horden, die onder de leiding van hun wilde en vertwijfelde leiders
Rome verwoestten en tenslotte onderwierpen, worden levendig
uitgebeeld in de volgende geïnspireerde regels:
En toen de stormvloed der wrake kwam,
En de volkeren sidderden van vrees;
en de aarde sloeg, totdat haar velden stonden in vlam,
En het dodental steeds hoger rees.
Toen werden de koningen gesleurd in die brede vloed,
Naast de nederige en kruipende slaven,
En lagen in een poel van bloed,
De lafaards en de braven.
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De rampspoeden die over het rijk werden gebracht door de eerste
invallen van deze barbaren waren naar verhouding licht ten
opzichte van de rampspoeden die daarna volgden. Zij waren slechts
de eerste druppels die voorafgingen aan een stortvloed, die spoedig
over de Romeinse wereld zou komen. De. drie volgende bazuinen
worden overschaduwd door een wolk van WEE, zoals uit het
volgende vers blijkt.
13. En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden van
de hemel, die met luide stem zei: Wee, Wee, Wee, hun die op de
aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de
drie engelen, die nog bazuinen zullen.
Deze engel behoort niet tot het zevental dat de bazuinen blaast. Hij
verkondigt slechts dat de drie overgebleven bazuinen WEEbazuinen zijn, vanwege de vreselijke gebeurtenissen die daaronder
zouden plaatsvinden. Daarom kondigt de volgende bazuin, ofwel de
vijfde bazuin het eerste Wee aan; de zesde bazuin het tweede Wee
en de laatste in deze serie van zeven bazuinen het derde Wee.
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OPENBARING HOOFDSTUK 9
DE ZEVEN BAZUINEN - vervolg
Vers 1
1. En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster uit de
hemel op aarde vallen, en haar werd gegeven de sleutel van de
put van de afgrond.
Voor de verklaring van deze bazuin zullen wij opnieuw de
geschriften van de heer Keith citeren. Deze schrijver zegt
waarheidsgetrouw:
“Zelden zijn de bijbelverklaarders het zo met elkaar eens over enig
deel van de Openbaring, als over de toepassing van de vijfde en zesde
bazuin, ofwel het eerste- en tweede Wee. Deze zinnebeelden worden
toegepast op de Sarracenen en de Turken. Deze toepassing is zo voor
de hand liggend dat een vergissing vrijwel uitgesloten is. In plaats
van een of twee verzen voor elk van hen, wordt het gehele negende
hoofdstuk van de Openbaring in gelijkwaardige delen gebruikt voor
een beschrijving van beide machten.
“Het Romeinse rijk dankte zijn opkomst en ondergang aan
overwinningen, doch de Sarracenen en Turken waren het middel
waardoor een valse godsdienst een gesel werd voor een afvallige
kerk. Daarom worden de vijfde en zesde bazuin tevens ‘Weeën’
genoemd. Constantinopel werd - na de ondergang van het Westerse
Rijk — voor de eerste keer belegerd door Chosroes, de koning van
Perzië. “Een ster viel uit de hemel op aarde en haar werd de sleutel
van de put van de afgrond gegeven.”
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“Terwijl de Perzische keizer de grootsheid van zijn kunnen en macht
overdacht, ontving hij een brief van een onbekende man uit Mekka.
Deze nodigde hem uit Mohammed te erkennen als een door God
gezonden profeet. Hij verwierp die uitnodiging en verscheurde de
brief. ‘Aldus’, verklaarde de Arabische profeet, ‘zal God het
koninkrijk scheuren en de smeekbede van Chosroes verwerpen.
Wonende aan de uiterste grenzen van deze twee oostelijke rijken,
zag Mohammed met stil genoegen toe hoe zij elkaar wederzijds
vernietigden. Midden in een tijdperk van Perzische overwinningen
waagde hij het te voorspellen, dat de Romeinen na verloop van jaren
weer de overhand zouden behalen. Op het moment dat volgens
zeggen deze voorspelling werd geuit, scheen een dergelijke profetie
ver van haar vervulling verwijderd te zijn omdat de eerste twaalf
jaren van Heraclius de naderende ontbinding van dat rijk schenen
aan te kondigen. Deze ster viel niet zoals die waardoor Attila werd
uitgebeeld op één enkele plaats, maar op de aarde.
“Chosroes onderwierp de Romeinse bezittingen in Azië en Afrika.
Het Romeinse rijk was in die tijd geslonken tot op de muren van
Constantinopel en het overblijfsel van Griekenland, Italië en Afrika
en enkele kustplaatsen vanaf Tyrus tot Trebisonde aan de Aziatische
kust. Een zesjarige ervaring bewoog de koning van Perzië er
uiteindelijk toe af te zien van een inneming van Constantinopel, maar
hij legde de Romeinen een jaarlijkse belasting op van duizend
talenten goud, duizend talenten zilver, duizend zijden klederen,
duizend paarden en duizend maagden. Heraclius ondertekende deze
onterende voorwaarden, maar de tijd die hen werd toegestaan om
deze schatten uit het verarmde Oosten te putten werd vlijtig
gebruikt om zich voor te bereiden op een stoutmoedige en
vertwijfelde aanval.
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“De koning van Perzië verachtte de onbekende Sarraceen en stak de
draak met de boodschap van de vermeende profeet van Mekka. Zelfs
de onderwerping van het Romeinse rijk zou de deur niet kunnen
openen voor het Mohammedanisme of voor de opmars van de
bewapende voortplanters van deze bedrieglijke leer, hoewel de
monarch van de Perzen en de Chagan van de Avaren (de opvolger
van Attila) de overblijfselen van het rijk van de Caesars onder elkaar
hadden verdeeld. Chosroes zelf kwam het leven. Het Perzische en
Romeinse rijk ondermijnden elkaars krachten en voordat een
zwaard in de handen van de valse profeet werd gelegd, was het uit
de handen gerukt van degenen die zijn loopbaan een halt hadden
kunnen toeroepen, of zijn macht hadden kunnen breken.
“Sedert de dagen van Scipio en Hannibal, was er geen stoutmoediger
poging gewaagd dan die welke door Heraclius werd ondernomen
voor de bevrijding van zijn land. Hij baande zich een gevaarvolle weg
door de Zwarte Zee en de bergen van Armenië. Hij drong door tot in
het hart van Perzië en riep de legers van de grote koning terug om
hun uitgemergeld land te verdedigen.
In de slag van Ninevé, die gestreden werd vanaf het aanbreken van
de dag tot het elfde uur, werden de Perzen 28 vaandels ontnomen
boven die, die verbroken of verscheurd werden. Het grootste deel
van hun leger werd in stukken geslagen en de overwinnaars, die hun
eigen verliezen verborgen hielden, brachten de nacht op het slagveld
door. De steden van de Assyriërs werden voor de eerste keer
opengesteld voor de Romeinen.
“Door deze overwinning werd de positie van de Romeinse keizer
niet versterkt. Te zelfder tijd en door dezelfde middelen werd een
weg gebaand voor de menigte van Sarracenen uit Arabië die spoedig,
27

gelijk sprinkhanen, zowel het Perzische als het Romeinse rijk
bedekten, en op hun weg het duistere en misleidende
Mohammedaanse geloof verspreidden.

“Een vollediger beeld van dit feit kunnen wij niet verkrijgen dan wat
besloten ligt in de slotwoorden van Gibbon waaraan genoemde
citaten zijn ontleend. Hoewel onder de banier van Heraclius een
overwinnend leger verzameld was, schijnt deze buitengewone
inspanning hun krachten eerder uitgeput dan versterkt te hebben.
Terwijl de keizer in Constantinopel of in Jeruzalem een overwinning
behaalde, werd een onbekende stad aan de uiterste landpalen van
Syrië door de Sarracenen geplunderd. Enkele troepen die daar ter
verdediging en hulp aanwezig waren, werden in de pan gehakt. Een
zeer algemeen en onbeduidend voorval, ware het niet het voorspel
geweest van een machtige revolutie. Deze rovers waren de apostelen
van Mohamed, die hun fanatieke dapperheid meebrachten uit de
woestijn. In de laatste acht jaar van zijn regering verloor Heraclius
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aan de Arabieren dezelfde provincies, die hij uit de handen van de
Perzen had verlost.
“De geest van bedrog en enthousiasme, wiens oorsprong niet in de
hemel lag, werd op aarde losgelaten. De bodemloze put behoefde
slechts een sleutel om ontsloten te worden en die sleutel was de val
van Chosroes. Hij had de brief van een onbekende inwoner van
Mekka minachtend verscheurd. Maar toen zijn glans en heerlijkheid
wegzonken in de berg van duisternis die geen oog doordringen kon,
verdween de naam van Chosroes om plotseling plaats te maken voor
die van Mohammed. De halve maan scheen met zijn opkomst
gewacht te hebben totdat de ster viel. Na de totale nederlaag en het
verlies van zijn rijk werd Chosroes in 628 na Chr. vermoord en het
jaar 629 wordt gekenmerkt door de overwinning van Arabië’ en de
eerste oorlog van de Mohammedanen tegen het Romeinse rijk.
”En de vijfde engel bazuinde en ik zag een ster vallen uit de hemel op
de aarde; en hem was gegeven de sleutel van de put van de afgrond.
En hij opende de bodemloze put.’ Hij viel op de aarde. Toen de kracht
van het Romeinse rijk uitgeput was en de grote koning van het
Oosten dood neerlag in zijn toren van duisternis, vormde de
plundering van een onbekende stad aan de landpalen van Syrië ‘het
voorspel van een geweldige revolutie.’ Deze rovers waren de
apostelen van de profeet Mohammed en hun fanatieke dapperheid
kwam voort uit de woestijn.’”
De put van de afgrond.
De betekenis van deze uitdrukking kunnen wij ontlenen aan het
Griekse woord ‘αβυσσος’ dat omschreven wordt als: diep’
bodemloos, onmetelijk. Het duidt heen op een woeste, verlaten en
onbebouwde plaats. In Gen. 1:2 wordt het toegepast om de aarde in
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haar oorspronkelijke staat te beschrijven. In dit geval is het zeer
toepasselijk op de onbekende woeste vlakten van de Arabische
woestijnen waaruit de horden Sarracenen gelijk zwermen
sprinkhanen tevoorschijn kwamen. De val van Chosroes, koning van
Perzië, kan gezien worden als het openen van de bodemloze put,
want daardoor werd de weg geopend voor de volgelingen van
Mohammed, die vanuit hun onbekend land hun bedrieglijke
leerstellingen te vuur en te zwaard verkondigden, totdat zij hun
duisternis over het gehele Oosterse Rijk hadden uitgebreid.
2. En hij heeft de put van de afgrond geopend, en er is rook
opgegaan uit de put, als rook van een grote oven; en de zon en de
lucht werden verduisterd door de rook van de put.
“Gelijk de schadelijke en zelfs dodelijke dampen, die de winden in
het bijzonder vanuit het zuidwesten over Arabië verspreidden,
verspreidde ook het Mohammedanisme zijn verderfelijke invloed.
Ze kwam even plotseling op en verspreidde zich even ver als de rook
die uit een put opstijgt, de rook van een grote oven. Dit is een
passend symbool voor de leer van Mohammed, in vergelijking met
het zuivere licht van het Evangelie van Christus. Het was geen licht
uit de hemel, maar rook uit een bodemloze put.”
3. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd
macht gegeven, gelijk de schorpioenen op de aarde macht
hebben.
“Een valse godsdienst werd ingevoerd die, hoewel ze diende als
gesel voor de overtredingen en afgodendienst, de wereld vervulde
met duisternis en misleiding. Zwermen Sarracenen verspreidden
zich gelijk sprinkhanen over de aarde en breidden spoedig hun
vernietiging uit over het Romeinse rijk, van Oost naar West. Van de
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ijzige kusten van de Oostzee kwam de hagel, de brandende berg
kwam uit Afrika en viel in zee; en de sprinkhanen - een passend
symbool voor de Arabieren — kwamen uit Arabië, hun
geboorteland. Zij kwamen als verwoesters, verspreidden hun
nieuwe leer, en werden door persoonlijke belangen en door hun
godsdienst aangespoord tot roven en het plegen van gruweldaden.”
“Een nog toepasselijker zinnebeeld van de macht die hun gegeven
werd, is dat van schorpioenen. Hun aanval was niet alleen snel en fel,
maar hun verfijnd eergevoel dat gevoeliger was voor beledigingen
dan voor een misdaad, stortte een dodelijk venijn uit over de twisten
van de Arabieren. Een ondoordachte handeling, een verachtelijk
woord, kon alleen verzoend worden door het bloed van de
beledigers. Dit is een zo diep ingeworteld begrip, dat zij maanden en
jaren kunnen wachten op een gelegenheid zich te wreken.
4. En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden
beschadigen, noch enige groente, noch enige boom, maar alleen
de mensen, die het zegel Gods niet aan hun voorhoofden hadden.
“Na de dood van Mohammed werd hij in 632 na Chr. opgevolgd door
Abubeker die, zodra zijn gezag en regering gevestigd waren, een
rondschrijven zond aan de Arabische landen, dat als volgt luidde:
“‘Wanneer u de strijd des Heren strijdt, gedraag u dan als mannen
die de vijand niet de rug toekeren; maar laat uw overwinning niet
bevlekt worden door het bloed van vrouwen en kinderen. Vernietig
geen palmbomen en verbrand geen korenvelden. Kap geen
vruchtbomen, mishandel het vee niet, doodt het alleen om te eten.
Wanneer u een verbond of afspraak maakt, houdt het dan en wees
getrouw aan uw woord. Op uw doortocht zult u godsdienstige
mensen ontmoeten die in kloosters wonen en God aldus zoeken te
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dienen. Laat hen met rust, doodt hen niet en vernietig hun kloosters
ook niet. Verder zult u een groep mensen ontmoeten die tot de
synagoge van de Satan behoren en hun hoofden geschoren hebben.
Zorg er voor dat hun schedels gespleten worden en schenk hun geen
genade, tenzij ze zich tot het Mohammedanisme bekeren of cijns
betalen.’”
“Noch de profetie, noch de geschiedenis bevestigt dat deze meer
menselijke bevelen stipter gehoorzaamd werden dan het wredere
mandaat, maar dit werd hen bevolen. Deze instructies zijn de enige
die door Gibbon vermeld worden. Abubeker gaf ze aan zijn vorsten,
die de plicht hadden deze bevelen aan de Sarraceense horden door
te geven. Deze bevelen zijn zozeer in overeenstemming met de
profetie, alsof de Kalief handelde in de wetenschap dat hij
gehoorzaamde aan een hogere dan menselijke macht. In zijn strijd
tegen het Evangelie van Christus en het propageren van het
Mohammedanisme, gebruikte hij precies de woorden die hij volgens
de profetie in de Openbaring van Jezus Christus zou spreken.

Het zegel van God aan hun voorhoofden.
“In onze opmerkingen over hoofdstuk 7:1-3 hebben wij aangetoond
dat het zegel van God de Sabbat van het 4e gebod is. De geschiedenis
bevestigt het feit dat er gedurende de gehele christelijke bedeling
mensen waren die de Sabbat heiligden. Maar velen stellen zich de
vraag: ‘Wie waren degenen die in die tijd het zegel van God aan hun
voorhoofden hadden en die daardoor van de onderdrukking door
Mohammed gevrijwaard bleven? t Laat de lezer het feit gedenken dat
reeds terloops werd vermeld dat er gedurende deze gehele bedeling
altijd mensen waren die het zegel van God aan hun voorhoofden
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hadden ofwel de ware Sabbat heiligden. Laat hen verder bedenken
dat de profetie verklaart dat de aanvallen van deze verwoestende
Turkse macht niet tegen hen maar tegen een andere klasse gericht
waren. Het onderwerp wordt daardoor ontdaan van alle problemen;
want dit is het enige wat de profetie werkelijk verklaart. Slechts één
klasse van mensen wordt in deze tekst direct genoemd, namelijk
degenen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hadden.
Daaruit is de gevolgtrekking gemaakt dat degenen die wel het zegel
van God aan hun voorhoofden hadden gespaard moesten worden. De
geschiedenis vermeldt daarom ook niet dat zij betrokken werden in
de onheilen die over degenen werden gebracht, die door de
Sarracenen gehaat werden. Zij keerden zich tegen een andere klasse
van mensen. Die klasse mocht vernietigd worden, maar de vruchten
en groente van de aarde moesten behouden blijven. In de vervulling
van deze profetie zien wij het vreemde verschijnsel dat een leger
tijdens de aanval die dingen spaarde, die gewoonlijk door een leger
vernietigd worden namelijk de schoonheid en de producten van de
natuur. Doch, overeenkomstig de toestemming die zij kregen om de
mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hadden te
beschadigen, kliefden zij de schedels van een groep religieuzen die
de hoofden hadden geschoren en tot de synagoge van satan
behoorden.
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Dit heeft ongetwijfeld betrekking op een groep religieuzen
(monniken) of enkele andere afdelingen van de Rooms-Katholieke
kerk. Tegen hen werden de strijdkrachten van Mohammed ingezet.
Het komt ons voor dat zij terecht beschreven den als degenen die het
zegel van God niet aan hun voorhoofden hadden, omdat zij
behoorden tot de kerk die de wet van God van haar zegel had beroofd
door de ware Sabbat af te schaffen en een andere daarvoor in de
plaats te stellen. Maar noch aan de profetie, noch aan de geschiedenis
kunnen wij ontlenen dat de personen die in opdracht van Abubeker
door zijn volgelingen gespaard moesten blijven, het zegel van God
bezaten of tot het volk van God behoorden. Wie zij waren en om
welke redenen zij gespaard werden wordt in de beknopte verklaring
van Gibbon niet vermeld. Wij hebben geen andere middelen om dat
te achterhalen, maar wij hebben wel alle redenen om aan te nemen
dat degenen die het zegel van God hadden niet aangevallen werden,
terwijl een andere klasse die klaarblijkelijk het zegel niet had,
gedood werd met het zwaard. Zo werden de profetische
voorspellingen ruimschoots vervuld.
5. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden,
maar dat zij door hen gepijnigd zouden worden vijf maanden; en
hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer
hij een mens heeft gestoken.
“Hun gedurige invallen in het Romeinse gebied en de herhaalde
aanvallen op Constantinopel, vormden een voortdurende kwelling
voor het gehele rijk. Toch konden zij het niet geheel en al
onderwerpen ondanks de langdurige periode - waarop wij later nog
terugkomen — waarin zij door onophoudelijke aanvallen
voortgingen de afvallige kerk waarvan de Paus het hoofd is, ernstig
te teisteren. Hun OP’ dracht was te pijnigen en te verwonden, maar
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ze mochten niet doden of totaal
vernietigen. Het wonderlijke die in zij
dat ook niet deden.” (Aangaande de vijf
maanden de tekst genoemd worden,
verwijzen wij naar vers 10).
6. En in die dagen zullen de mensen de
dood zoeken, en zullen die niet vinden,
en zij zullen begeren te sterven, en de
dood zal van hen vlieden.
“De mensen waren het. leven moe
omdat dit alleen gespaard bleef voor
een herhaling van de pijniging en
omdat alles wat hen heilig was,
geschonden werd en alles wat hun
dierbaar was voortdurend in gevaar
verkeerde. De barbaarse Sarracenen
heersten over hen of gaven hen slechts
een korte rust, die weer even onverwacht en gewelddadig verstoord
kon worden, als door een plotselinge aanval van een schorpioen.”
7. En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan de paarden gelijk,
die tot de oorlog bereid zijn; en op hun voorhoofden waren als het
ware kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten
van mensen.
“De Arabische hengsten zijn wereldberoemd. In Arabië is men
bedreven in het berijden van paarden; het wordt daar beoefend als
een kunst en wetenschap. De baardige Arabieren, snel als de
sprinkhanen en gewapend als schorpioenen die elk moment tot de
aanval kunnen overgaan, waren steeds tot strijden bereid.”
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En op hun hoofden waren kronen, het goud gelijk.
“Toen Mohammed in 622 na Chr., Medina binnentrok en als haar,
vorst werd ontvangen, ontrolde men een tulband voor hem omdat er
geen vaandel aanwezig was. De tulbanden van de Sarracenen zijn
hun sieraad en trots en ze beschouwen ze als kronen. De rijke
oorlogsbuit die zij telkens binnenhaalden, stelde hen in staat zich
vaak van nieuwe te voorzien. ‘Hij gaat de tulband dragen’, is
spreekwoordelijk bedoeld om aan te tonen dat iemand muzelman is
geworden. De Arabieren onderscheidden zich destijds door de
mijters die zij droegen.
Hun aangezichten waren als aangezichten van mensen.
“De ernst en vastberadenheid van de opvattingen van de Arabier
blijkt uit zijn gedrag. Het enige gebaar dat hij maakt is het strijken
van zijn baard, het eerbiedwaardige symbool van zijn mannelijke
staat. De eer van hun baarden wordt zeer snel gekwetst.
8. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren
als tanden van leeuwen.
“Lang haar” is een sieraad van de vrouwen. De Arabieren droegen —
in tegenstelling tot andere mannen — lang haar, evenals de
vrouwen, ze knipten het niet af. Deze gewoonte werd door Plinius en
anderen bevestigd. Maar zij hadden geen verwijfd voorkomen, want
om hun wreedheid en verscheurende kracht aan te duiden wordt
gezegd dat hun tanden als die van een leeuw waren.
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9. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het
gedruis van hun vleugels was als een gedruis van wagens,
wanneer vele paarden naar de strijd lopen.
Borstwapenen.
“In de dagen van Mohammed droegen de Arabieren een harnas (
borstwapen). In de strijd van Ohud — de tweede slag die Mohammed
streed met de Koreish van Mekka, in 624 na Chr., droegen 700 van
hen een harnas.”
Het gedruis van hun vleugels.
“De aanval van de Arabieren geleek niet op die van de Grieken of
Romeinen, die met een grote compacte infanterie streden. Hun
militaire macht werd hoofdzakelijk gevormd uit paardevolk en
boogschutters. Een lichte aanraking met de hand was voldoende om
de Arabische paarden weg te laten stuiven met de snelheid van de
wind. Het geluid van hun vleugels was als het gedruis van de wagens,
wanneer vele paarden naar de strijd lopen. Hun overwinningen
waren zowel wat snelheid als omvang betreft – wonderbaarlijk, ze
gingen plotseling tot de aanval over. Hun strijd tegen de Romeinen
was even succesvol als tegen de Perzen.”
10. En zij hadden staarten aan de schorpioenen gelijk, en er
waren angels in hun staarten, en hun macht was de mensen te
pijnigen vijf maanden. 11. En zij hadden over zich tot een koning
de engel van de afgrond, zijn naam was in het Hebreeuws
Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon.
Tot zover heeft Keith ons voorzien van beschrijvingen over de eerste
vijf bazuinen. Maar we moeten hem nu verlaten en verder gaan met
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een nieuw onderwerp van de profetie, dat hier naar voren gebracht
wordt, namelijk de profetische perioden.
En hun werd macht gegeven de mensen vijf maanden te pijnigen.
De vraag rijst:
1. Welke mensen zouden zij vijf maanden pijnigen? Ongetwijfeld
dezelfde die zij later zouden doden. Zie vers 15. Het derde deel van
de mensen ofwel het derde deel van het Romeinse rijk, namelijk het
Griekse deel.
2. Wanneer zou hun beschadigingswerk een aanvang nemen? Het
elfde vers geeft daarop een antwoord.
Zij hadden een koning over zich.
Sedert de dood van Mohammed waren de Mohammedanen tot bijna
aan het einde van de 13e eeuw onder verschillende leiders verdeeld,
zonder een algemene regering. Aan het einde van de 13e eeuw
stichtte Othman een gouvernement dat sedertdien bekend staat als
het Ottomaanse rijk waarin vrijwel alle Mohammedaanse stammen
verenigd waren en samen een grote monarchie vormden.
Het karakter van de koning.
Hij is de ‘engel van de afgrond. ‘Het woord engel betekent
boodschapper of bedienaar, zowel in de goede als kwade betekenis,
doch het wijst niet altijd heen op een geestelijk wezen. ‘De engel van
de afgrond’ is de hoogste bedienaar van de godsdienst die uit de
afgrond tevoorschijn kwam toen die geopend werd. Dat is de
Mohammedaanse godsdienst en de Sultan is de hoogste bedienaar.
“De Sultan of, zoals hij ook genoemd wordt: Grand Seigneur, is tevens
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Kalief of Hogepriester, die in zich de hoogste geestelijke waardigheid
met de hoogste wereldse macht verenigt.” World as it is, pag. 361.
c) Zijn naam
In het Hebreeuws ‘Abaddon’ dat wil zeggen ‘de verdelger’, in het
Grieks ‘Apollyon’ dat wil zeggen: iemand die verdelgd of verwoest.
Omdat zijn naam in twee verschillende talen genoemd wordt is het
kennelijk de bedoeling dat niet de naam van die macht, maar het
karakter uitgebeeld wordt. In beide gevallen komt tot uitdrukking
dat hij een ‘verdelger’ is. Dit is altijd de aard geweest van het
Ottomaanse rijk.
Maar wanneer ondernam Othman zijn eerste aanval op het Griekse
rijk? Gibbon zegt in zijn Decline and Fall: ‘Othman trok op 27 juli
1299 voor de eerste keer het gebied Nikomedië binnen.”
De berekeningen van sommige schrijvers berusten op de.
veronderstelling dat de periode begon met de oprichting van het
Ottomaanse rijk; doch dit is kennelijk een vergissing, want zij zouden
niet alleen een koning over zich hebben, maar ook de mensen vijf
maanden pijnigen. De periode van die pijniging kon echter niet
eerder beginnen dan na de eerste aanval van de pijnigers en die
vond, zoals reeds gezegd, plaats op 27 juli 1299. De hierna volgende
berekening die op dit beginpunt is gebaseerd, werd opgemaakt en
gepubliceerd in 1838 in een boekwerk, getiteld ‘Christus’ tweede
komst’, door Josiah Litch,
En hun macht was de mensen te pijnigen vijf maanden
“Tot zover reikte hun machtiging. Zij mochten kwellen door
voortdurende plunderingen enz., maar in politiek opzicht konden ze
niet vernietigen.”
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‘Vijf maanden’ van dertig dagen per maand wil zeggen honderdvijftig
dagen. Deze dagen zijn symbolisch gezien honderdvijftig jaar. Vanaf
27 juli 1299 reikten deze honderdvijftig jaar tot 1449. Gedurende
deze gehele periode waren de Turken voortdurend in strijd
verwikkeld met het Griekse rijk, maar overwonnen het niet. Zij
veroverden en bezetten verschillende Griekse provincies, maar de
Griekse onafhankelijkheid in Constantinopel bleef gehandhaafd.
Maar in 1449, aan het einde van de honderdvijftig jaar, kwam er een
verandering; de geschiedenis daarvan vinden wij onder de volgende
bazuin.
12. Het ene wee is weggegaan, zie, er komen nog twee weeën na
deze. 13. En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een
stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God was.
14. Zeggende tot de zesde engel die gebazuind had: Ontbind de
vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. 15.
En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid
waren tegen een uur, een dag en een maand en een jaar, opdat zij
het derde deel van de mensen zouden doden.
Het eerste wee begon met de opkomst van het Mohammedanisme en
duurde tot het einde van de vijf maanden. Toen was het eerste wee
ten einde en begon het tweede.
Toen de derde engel bazuinde werd de opdracht gegeven de
beperkingen weg te nemen die de natie waren opgelegd en
waardoor hun werk beperkt bleef tot het pijnigen van de mensen.
Hun opdracht werd nu verruimd met de toestemming een derde deel
van de mensen te doden. Deze opdracht kwam uit de vier hoornen
van het gouden altaar.
De vier engelen.
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Dat waren de vier belangrijkste sultanaten waaruit het Ottomaanse
rijk bestond, gelegen in het land langs de grote rivier de Eufraat.
Deze sultanaten waren gevestigd in Aleppo, Iconium, Damaskus en
Bagdad. Voordien werden ze in bedwang gehouden, maar God gaf
bevel en ze werden losgelaten. In het jaar 1449 stierf Johannes
Palaeologus, de Griekse keizer. Hij had geen kinderen die hem
konden opvolgen, zodat zijn broer Constantijn hem opvolgde. Deze
wilde echter de troon niet bestijgen zonder de goedkeuring en
toestemming van Amurath, de Sultan van Turkije. Daarom zond hij
ambassadeurs om Amuraths toestemming te vragen en nadat hij die
verkregen had, waagde hij het de titel van soeverein aan te nemen.
Laat ons dit historisch feit zorgvuldig onderzoeken in verband met
de voordien gedane voorspellingen. De Grieken verloren hun rijk en
onafhankelijkheid NIET onder druk van een geweldige aanval, maar
door een vrijwillige overdracht van hun onafhankelijkheid in de
handen van de Turken. De autoriteit en opperheerschappij van de
Turkse macht werd erkend toen Constantijn in feite te kennen gaf:
“Ik kan alleen regeren indien u mij dit toestaat!”
De vier engelen werden ontbonden voor een uur, een dag, een
maand en een jaar, om het derde deel van de mensen te doden. Deze
periode omvat driehonderdeenennegentig letterlijke jaren waarin
het Ottomaanse rijk als verwoester over het Griekse rijk zou
heersen.
Een profetisch jaar heeft:
Een profetische maand:
Een profetische dag:

360 dagen
30 dagen
1 dag
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=
=
=
=

360 jaar
30 jaar
1 jaar
391 jaar

Een uur ofwel het 24ste deel van een profetische dag, is het 24ste
deel van een letterlijk jaar = 15 dagen
In totaal dus 391 jaar en 15 dagen

Hoewel de vier engelen door de vrijwillige onderwerping waren
losgelaten, stond de zetel van het rijk nog een ander oordeel te
wachten. Amurath, de Sultan aan wie Constantijn XIII zich
onderwierp en met wiens toestemming hij in Constantinopel
regeerde, stierf spoedig daarna en werd in 1451 door Mohammed II
opgevolgd. Deze had zijn hart erop gezet om Constantinopel tot de
zetel van zijn rijk te maken. Hij trof daarom voorbereidingen om de
stad te belegeren en in te nemen. De belegering begon op 6 april
1453 en eindigde met de verovering van de stad en de dood van de
laatste van de Constantijnen, op 16 mei 1453. De oosterse stad van
de Caesars werd de zetel van het Ottomaanse rijk. Wapenen die
gebruikt werden en de wijze van oorlogvoering en belegering
waardoor Constantinopel omvergeworpen en onderdrukt werd,
werden zoals wij zullen zien nauwkeurig door de Ziener opgetekend.
16. En het getal van de bereden strijdkrachten was
twintigduizend maal tienduizend; en ik hoorde hun getal.
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Ontelbaar was het aantal paarden en hun berijders. Gibbon
beschrijft de eerste invasie van de Turken in het Romeinse gebied
als volgt: “Myriaden Turkse paarden overstroomden de grens over
een breedte van zeshonderd mijlen van de Taurus tot Erzerum;
(965.58 km.) en het bloed van 130.000 christenen was een
aangenaam dankoffer voor de Arabische profeet.”
Wij laten het aan het oordeel van de lezer over of de tekst een
denkbeeld verstrekt van een bepaald aantal. Sommigen
veronderstellen dat tweemaal tweehonderdduizend maal bedoeld
worden en volgens andere geschiedkundigen heeft dit aantal
betrekking op de Turkse strijders bij de belegering van
Constantinopel. Weer anderen denken dat in totaal 200.000.000
Turkse strijders ingezet werden gedurende de driehonderd-een—
en—negentig jaar en vijftien dagen van hun triomf over de Grieken.
Wij kunnen dienaangaande geen bevestiging vinden. Het is
trouwens van ondergeschikt belang.
17. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten,
hebbende
vurige
hemelsblauwe
en
sulferkleurige
borstwapenen; en de hoofden van de paarden waren als hoofden
van leeuwen, en uit hun monden ging vuur en rook als sulfer.
Het eerste gedeelte van deze beschrijving heeft waarschijnlijk
betrekking op het uiterlijk van de ruiters. Vurig als aanduiding van
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kleur, is rood. Zo rood als vuur, vuurrood
etc. is een vaak gebruikte uitdrukking.
Jacinth of Hyacinth voor blauw en sulfer
voor geel. Deze kleuren voerden de
boventoon in de kleding van deze
krijgslieden, zodat de beschrijving
overeenkomstig dat beeld nauwkeurig
van toepassing is op de Turkse
uniformen, die gemaakt waren uit
overwegend rood of purper, blauw en
geel. De hoofden van de paarden waren
‘als hoofden van leeuwen’, een
zinnebeeld van kracht, moed en fierheid.
Het laatste deel van het vers wijst
ongetwijfeld heen op het gebruik van
buskruit
en
vuurwapens
voor
oorlogsdoeleinden, die omstreeks die tijd voor het eerst gebruikt
werden. Als de Turken, terwijl ze op hun paarden zaten hun
vuurwapens gebruikten, leek het voor iemand die op een wat
verdere afstand toezag, alsof het vuur en de rook en het sulfer uit de
mond van de paarden kwam. Aangaande het gebruik van
vuurwapens door de Turken in hun strijd tegen Constantinopel, zegt
Elliott in Horae Apocalypticae, deel I, pag. 482-484 het volgende:
“Het ombrengen van het derde deel van de mensen, dat wil zeggen
de inneming van Constantinopel en de daaropvolgende vernietiging
van het Griekse rijk, werd volbracht met behulp van vuur, rook en
sulfer, de artillerie en vuurwapens van Mohammed. Meer dan
elfhonderd jaar waren voorbijgegaan sedert de oprichting van
Constantinopel door Constantijn. Gedurende die tijd had zij de
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belegeringen doorstaan van: De Goten, Hunnen, Avaren, Perzen,
Bulgaren, Sarracenen en Russen, terwijl ook de Ottomaanse Turken
hun vijandige aanvallen ondernamen en haar belegerden. Maar de
vestingen konden ze niet innemen, Constantinopel overleefde en
daarmee het Griekse rijk. Het grootste verlangen van Sultan
Mohammed was om iets te vinden waardoor de weerstand gebroken
kon worden. Aan een kanonnengieter die naar hem was
overgelopen, vroeg hij: ‘Kunt u een kanon gieten dat sterk genoeg is
om de muren van Constantinopel omver te werpen?’ Daarop werd
een gieterij in Adrianopel gebouwd’ de kanonnen werden gegoten,
de artillerie voorbereid en de belegering begon.”
“Het is opmerkelijk hoe Gibbon, die steeds onbewust commentaar
geeft op de profetieën van de Openbaring, dit nieuwe
oorlogswerktuig op de voorgrond plaatst in zijn kundige en
duidelijke beschrijving van de laatste catastrofe van het Griekse rijk.
In het voorwoord vermeldt hij de ontwikkeling van de toen nieuwe
uitvinding van het buskruit, een mengsel van salpeter, sulfer en
houtskool. Hij vertelt over het vroegere gebruik ervan door Sultan
Amurath en ook, zoals reeds gezegd, dat Mohammed II grote
kanonnen liet gieten te Adrianopel. Vervolgens beschrijft hij de
belegering; hoe de stortregen van lansen en pijlen gepaard ging met
de rook, het geluid en het vuur van de musketten en kanonnen; hoe
een lange rij Turkse artillerie gericht was op de muren, veertien
batterijen die gelijktijdig de best toegankelijke plaatsen bestookten;
hoe de vestingen, die eeuwenlang hadden standgehouden tegen
vijandelijk geweld, ontmanteld werden door de Ottomaanse
kanonnen, waardoor vele bressen ontstonden en bij de poort van St.
Romanus vier torens met de grond gelijkgemaakt werden. Hoe vanaf
de gal leien en vanaf de brug de Ottomaanse artillerie van al1e
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kanten bulderde, hoe het kamp en de stad, de Grieken en Turken, in
een wolk van rook gehuld waren, die alleen verdreven kon worden
door de uiteindelijke bevrijding of vernietiging van het Romeinse
rijk. Hoe de dubbele muren werden geruïneerd door een kanon; en
hoe de Turken tenslotte door de bressen naar binnendrongen.
Constantinopel was onderworpen, haar rijk omvergelopen en haar
godsdienst vertrapt in het stof van de Moslim overwinnaars.
Er is reeds gezegd hoe opmerkelijk en treffend Gibbon de verovering
van de stad beschrijft en de verdelging van het rijk door de
Ottomaanse artillerie. In feite is het een verklaring van de woorden
van deze profetie. Door deze middelen; namelijk door het vuur, ‘de
rook en door het sulfer dat uit hun monden ging, werd een derde
deel van de mensen gedood.” Elliott.
18. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood,
namelijk door het vuur, en door de rook, en door het sulfer dat uit
hun monden ging. 19. Want hun macht is in hun mond en in hun
staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en
daarmee brengen zij schade toe.
Deze verzen beschrijven de dodelijke uitwerking van de nieuwe
wijze van oorlogvoering. Door middel van buskruit, musketten en
kanonnen werd Constantinopel tenslotte overwonnen en viel in
handen van de Turken.
Naast het vuur, de rook en de sulfer, dat ogenschijnlijk uit hun
monden voortkwam, wordt ook gesproken over de macht in hun
staarten. ‘Want hun staarten waren als slangen. t Een opmerkelijk
feit is, dat de paardenstaart een welbekende Turkse standaard is en
een symbool van de autoriteit en rang. De bedoeling van deze
woorden schijnt te zijn, dat de staarten tot symbool of teken van hun
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autoriteit dienden. Het beeld dat Johannes voor ogen stond was dat
hij paarden zag die vuur en rook uitbliezen en — wat eveneens
vreemd was — hun verdelgingsmacht scheen ook verband te
houden met de staarten. Een ieder die een groep cavaleristen met
zulke standaards of banieren zou zien, zou verbaasd zijn over de
ongebruikelijke en opmerkelijke verschijning en zou zeggen dat zij
zich door hun banieren (staarten) laten leiden.
Deze heerschappij van de Mohammedanen over de Grieken zou,
zoals reeds gezegd, driehonderdeenennegentig jaar en vijftien dagen
duren. Beginnende aan het einde van de honderdvijftig jaar, 27 juli
1449, moest ze derhalve eindigen op 11 augustus 1840. Gezien de
wijze waarop de Ottomaanse heerschappij een aanvang had
genomen, namelijk door de vrijwillige verklaring van de Griekse
keizer dat hij alleen regeerde bij de gratie van de Turkse Sultan,
mogen wij vanzelfsprekend veronderstellen dat de val of
verdwijning van de Turkse onafhankelijkheid op dezelfde wijze tot
stand zou komen. Daarom was te verwachten dat aan het einde van
deze speciale periode, 11 augustus 1840, de Turk vrijwillig zijn
onafhankelijkheid in de handen van de christenen zou leggen,
evenals hij het driehonderdeenennegentig jaar en vijftien dagen
voordien ontvangen had uit de handen van de christelijke keizer
Constantijn XIII.
Deze conclusie werd door prediker Josiah Litch in 1838 getrokken,
twee jaar voordat de voorspelde gebeurtenis zou plaatsvinden. Deze
berekening was uitsluitend gebaseerd op de profetische perioden
van de Schrift. Nu echter de tijd verstreken is, mogen wij terecht
vragen hoe de uitkomst was en of dergelijke gebeurtenissen
overeenkomstig
de
voorgaande
berekeningen
hebben
plaatsgevonden. Dit blijkt uit het antwoord op de volgende vraag:
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“Wanneer verdween de Mohammedaanse onafhankelijkheid in
Constantinopel?”
Vele jaren vóór 1840 werd de Sultan in een oorlog verwikkeld met
Mehemet Ali, Pasja van Egypte. In 1838 werd het geschil tussen de
Sultan en zijn Egyptische vazal bijgelegd door de invloed van
buitenlandse ambassadeurs. In 1839 begonnen de vijandelijkheden
weer toe te nemen en werden voortgezet totdat in een algemene
veldslag tussen de legers van de Sultan en Mehemet het leger van de
Sultan volledig verslagen en vernietigd werd. Zijn vloot werd
overwonnen en door Mehemet naar Egypte gebracht. De vloot van
de Sultan had dermate grote verliezen geleden dat, toen de oorlog in
augustus ontbrandde, hij slechts de beschikking had over twee
slagschepen en drie fregatten, het droevige overblijfsel van de eens
zo machtige Turkse vloot. Mehemet weigerde de vloot aan de Sultan
terug te geven en verklaarde dat; indien andere machten zouden
trachten hem die te ontnemen, hij de vloot zou verbranden. Zo
stonden de zaken er in 1840 voor, toen Engeland, Rusland,
Oostenrijk en Pruisen bemiddelden en besloten tot een oplossing
van deze moeilijkheden te komen; want het was duidelijk dat, als zij
niet ingrepen, Mehemet spoedig in het bezit zou komen van de troon
van de Sultan.
De Sultan aanvaardde de bemiddeling van deze grote mogendheden
en legde vrijwillig de oplossing van de zaak in hun handen. Een
conferentie van deze machten vond plaats in Londen, waarbij Sheik
Effendi Bey Likgis als Turkse gevolmachtigde aanwezig was. Een
ultimatum werd opgesteld dat voorgelegd zou worden aan de Pasja
van Egypte, waarin de sultan hem levenslange erfrechtelijke
heerschappij over Egypte moest aanbieden en over dat gedeelte van
Syrië dat zich uitstrekte van de Golf van Suez tot het meer van
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Tiberias met inbegrip van de provincie Acre. De Pasja moest dan zijn
troepen terugtrekken uit de toen door hem bezette gebieden van de
Sultan en de Turkse vloot teruggeven. In geval de Pasja het aanbod
van de Sultan zou weigeren, zouden de vier mogendheden deze
aangelegenheid in eigen handen nemen en andere middelen
aanwenden om hem, de Pasja, tot een overeenkomst te bewegen die
zij voor juist hielden.
Het is duidelijk dat, zodra dit ultimatum door de Sultan in handen
van Mehemet gesteld was, de Sultan voortaan geen macht meer zou
bezitten en dat vanaf dat moment zijn zaken door vreemde
mogendheden geregeld zouden worden. De Sultan zond Rifat Bey
met een regeringsstoomboot naar Alexandrië om het ultimatum aan
de Pasja te overhandigen.
Op 11 augustus 1840 werd het ultimatum aan de Pasja overhandigd
en door hem aanvaard. Nog diezelfde dag werd door de Sultan een
brief geschreven, gericht aan de ambassadeurs van de vier
mogendheden waarin hij vroeg welke stappen ondernomen zouden
worden ingeval de Pasja zou weigeren met de voorstellen in te
stemmen. Het antwoord dat hij ontving luidde: “Er zijn maatregelen
getroffen en er bestaat geen enkele aanleiding u bezorgd te maken
over enige gebeurtenis die zou kunnen plaatsvinden.”
Op die dag eindigde de periode van de driehonderdeenennegentig
jaar en vijftien dagen, die bestemd waren voor de duur van de
Turkse macht. Waar was de onafhankelijkheid van de Sultan? —
Verdwenen! — Wie bezat de Turkse heerschappij? — De vier grote
mogendheden! Sinds die tijd bestaat dat rijk alleen dankzij de
welwillendheid van de christelijke machten. Zo werd de profetie tot
op de letter vervuld.
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Sedert de eerste publicatie van de berekening van deze kwestie in
1838, waarnaar reeds werd verwezen, werd de tijd die bepaald was
voor de vervulling van de profetie, namelijk 11 augustus 1840, door
duizenden met intense belangstelling gevolgd. De nauwkeurige
vervulling van de voorspelde gebeurtenis waaruit bleek dat de
profetie op de juiste wijze was toegepast, stuwde de grote
Adventbeweging — die toen de aandacht van de wereld begon te
trekken — op een geweldige wijze voorwaarts.
20. En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen,
bekeerden zich niet van de werken van hun handen, dat zij niet
zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en
koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch
horen, noch wandelen. 21. En zij hebben zich ook niet bekeerd van
hun doodslagen, noch van hun vergiftigingen, noch van hun hoererij,
noch van hun dieverijen.
God wil dat de mensen acht slaan op Zijn oordelen en lering trekken
uit de lessen die Hij hen wil leren. Maar hoe traag zijn zij om te leren
en hoe blind voor de tekenen van Zijn voorzienigheid. De
gebeurtenissen die onder de zesde bazuin plaatsvonden vormden
het tweede wee, maar deze oordelen brachten geen verbetering
teweeg in het gedrag en de moraal van de mensen. Degenen die
ontkwamen trokken geen lering uit deze voorvallen op aarde. Het
aanbidden van duivelen, demonen, dode heiligen, en hun afgoden
van goud, zilver, koper, steen en hout vonden hun vervulling in de
heiligen— en beeldenverering in de Rooms Katholieke kerk, terwijl
er aan moordenaars, toverijen, zogenaamde wonderen van
gestorven heiligen, ontucht en diefstal in de landen waar de Roomse
godsdienst heerste, geen gebrek was. De horden Sarracenen en
Turken werden losgelaten als een bestraffing voor de afvallige
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christenen. De mensen leden onder de straf, maar trokken er geen
lering uit.

-----------------------Voor de ontwikkeling van de Turkse kwestie:
Zie het boek ‘De Grote Strijd’ van E.G. White Hoofdstuk 18: Een
Amerikaanse hervormer.
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