
En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; 
en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als 

aangezichten van mensen Op.9:7 

 
 
 
 
 
 
 
Wanneer wij lezen in de Apocalyps over de vijfde oordeelsbazuin, dan vinden wij daar 
een beeld precies of de hel is losgebarsten. De zon werd verduisterd door de rook. 
Dan kwamen er nieuwe sprinkhanen tevoorschijn op aarde, en hen werd macht 
gegeven, welke de schorpioenen hebben. Schorpioenen kunnen agressief en 
levensgevaarlijk zijn, door een sterk vergif. Ze kunnen verlamming veroorzaken! Die 
“sprinkhanen” spuiten een bepaald vergif uit. Sommigen zien in die sprinkhanen 
demonische machten, komende uit de hel. 
 
Wij lezen dat deze beschreven sprinkhanen, geen schade brengen aan het gewas, 
enkel aan de mensen. Dit wijst erop dat het dus niet gaat om de gekende sprinkhaan 
als dier! (9:4). 
Hun opdracht was ook om mensen vijf maanden te pijnigen, ziek te maken en hoge 
koorts te veroorzaken, als een pestziekte, maar niet kunnen sterven, een marteling 
dus. 

HOE ZAG DE APOSTEL DIE SPRINKHANEN  
 
Begrijpelijk dat hij moeite zal hebben gehad om wat hij zag te 
beschrijven. Wij merken dat het profetische woord duidelijker 
wordt hoe verder wij in deze eindtijd gaan. De sprinkhanen 
waren als paarden. Paarden werden eeuwenlang gebruikt bij 
het voeren van oorlogen, het was oorlogsmateriaal als het 
ware. (Jer.51:27)  

 
Ze droegen soms een harnas, dat is ijzer. Die 
ijzeren sprinkhanen waren uitgevonden, om oorlog 
te voeren. 
  

Wat voor legermateriaal zou 
hier nu het best op gelijken?  
 
Wat zouden die kransen zijn? Er staat ook koppen in het 
meervoud. De apostel zag wellicht deze draaiende schroeven, 
welke een beeld van een kroon of gele kroon vormen. Wij sluiten 
de andere militaire helikopters niet uit, welke als grote 
sprinkhanen kunnen worden gezien.   
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