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Wanneer begint de Grote Verdrukking?  
Betrokken uit : http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm , M.V. 31-8-2022.  

Update: Aangepast aan de Herziene Statenvertaling. 

 
Het is niet zo duidelijk wanneer de Grote Verdrukking - de laatste halve jaarweek - precies begint in 
de volgorde van de zegels, bazuinen en schalen. Alleszins vóór de schalen (Openbaring 16). Mis-
schien van bij de drie “wee”-en (1. 8:13 - 9:1-12;  2. 13-21;  3. 11:14-18). Ons inziens waarschijn-
lijk van bij het zevende zegel, omdat in Openbaring 7 (dus vlak vóór het openen van het zevende 
zegel) de gelovigen worden voorgesteld die door de Grote Verdrukking overleven (7:14). Dit is een 
antwoord op de vraag waarmee Op 6 eidingt: “de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie 
kan dan staande blijven” (6:17). 
De Grote Verdrukking lijkt te beginnen wanneer Satan uit de hemel wordt geworpen (12:9). In 
12:12 wordt daarbij gezegd: 

“Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, 
in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft”. 

Dit “wee hun” komt overeen met het drievoudige “wee”-geroep van de engel (“wee, wee, wee hun 
die op de aarde wonen …”, 8:13).  
Wij mogen hier in 8:13 niet spreken van “weeën” maar van “wee”-geroep. Het gaat hier niet om een 
“wee” (oodin) zoals Mattheüs 24:8, Handelingen 2:24, 1 Thessalonicenzen 5:3, maar om de uitroep: 
“Wee !” (oeai; let op de klankverwantschap!). Het drievoudige “Wee !” komt overeen met de oor-
delen van de vijfde, zesde en zevende bazuin. Dit is duidelijk het gevolg van de val van Satan. Mis-
schien is dit ook het keerpunt, van het “begin van de weeën” (Mattheüs 24:8) naar de Grote Ver-
drukking (Mattheüs 24:21), dus op de tweede helft (4 + 3) van de bazuinen. 
In dit werk gaan we er toch van uit dat de Grote Verdrukking begint van bij het zevende zegel, om 
genoemde redenen, maar ook omdat de bazuin “de dag des Heren” aankondigt (Joël 2:1-2; Zefanja 
1:14-16; vgl. Openbaring 1:10) en het zevende zegel bestaat uit zeven bazuinen. Zie uitleg bij 8:1-5. 
Zie de chronologie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Chronologie-Openbaring.pdf . 
De “kleine tijd” die Satan dan nog te gaan heeft is 3,5 jaar. Dit is zijn tweede val: zijn beperking tot 
de aarde (zie “De viervoudige val van Satan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf ). 
Hij zal gebruik maken van de Antichrist, het “beest uit de aarde” (Openbaring 13:11). Lees “Wie is 
in Openbaring 13 de Antichrist?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf . 
Op het begin van de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël (Daniël 9:27; vgl. Daniël 8:11-
13 en 12:10-13), zal de Antichrist de tempeldienst afschaffen en de “gruwel der verwoesting” op-
richten: een letterlijk sprekend afgodsbeeld dat de dictator van het Romeinse rijk voorstelt (Openba-
ring 13:14-15; zie uitleg aldaar). Dan zal de Antichrist zijn ware karakter tonen en samen met het 
Romeinse rijk zijn duivelse macht openbaren. 
De Grote Verdrukking duurt  42 maanden (11:2 en 13:5), of 1260 dagen (11:3 en 12:6), of “een tijd, 
tijden en een halve tijd” (12:14), of 3,5 profetische jaren. 

 
 

Bestudeer de Openbaring: 

o Het Boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm  
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