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Voorwoord

Voorwoord
Het grote onderwerp van het boek Openbaring is het goddelijke
gericht, en het is geschreven in symbolische taal. God wordt
geopenbaard als de Almachtige, de Eeuwige, de Rechter van de
gehele aarde. En Christus verschijnt, terwijl Hij Zijn rechterlijke
functies uitoefent: op de eerste plaats in het huis van God, en later
onder de volken. Ook de Heilige Geest wordt hier niet als de ‘ene
Geest’ gezien, maar in Zijn volmaakte diversiteit aan werkingen in
verband met Gods regering.
Hier, net zoals in de hele Schrift, is de Persoon van Christus de centrale
figuur, en de heerlijkheid van Christus het centrale onderwerp. God
wordt geopenbaard als de Almachtige, de Eeuwige. Maar naast de
Persoon en de majesteit van Christus, nemen het koninkrijk van God
en de gemeente van God een hele prominente plaats in.
De wereld wordt echter in alle opzichten beschouwd als een toneel
van oordeel. Vandaar dat het de oordelen zijn, en niet de zegeningen
van het aardse koninkrijk waarover het gaat in dit boek. Zo wordt
ook de gemeente op aarde gezien niet in haar voorrechten maar in
haar verantwoordelijkheden. En wel speciaal als het huis van God,
waarbij de oordelen moeten beginnen. Aan de andere kant worden
de hemelse heerlijkheden van de gemeente en de hemelse kant van het
koninkrijk, waarover het Oude Testament zwijgt, heerlijk ontvouwd.
Zoals gezegd, de stijl van het boek is grotendeels symbolisch en
hierin lijkt het op de profetieën van Daniël. Maar terwijl in Daniël
11
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de symbolen over het algemeen worden verklaard, wordt in dit boek
de uitleg gewoonlijk nagelaten, zodat die uit andere delen van de
Schrift moet worden afgeleid. Veel andere eigenschappen, zowel in
onderwerp als in de stijl, vereisen onze aandacht; maar deze zullen
worden onderzocht wanneer zij zich voordoen.
Het boek laat zich verdelen in drie delen:
1e ‘Wat u gezien hebt’ alsmede de dingen die zijn - beschreven in
de aanspraak tot de zeven gemeenten en voorafgegaan door het
inleidende gezicht;
2e De oordelen die op de aarde komen voor de komst van de Heer
vanuit de hemel, en
3e De komst en de regering van Christus, eindigend met het
oordeel over de doden voor de grote witte troon en voerend tot
de eeuwige toestand, waarin God is alles in allen.

12

Het eerste
deel
De dingen die zijn
Hoofdstuk 1 – 3
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De inleiding

De inleiding
Hoofdstuk 1
‘De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om
zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door
zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven.
Deze heeft het woord van God betuigt en het getuigenis van Jezus
Christus, alles wat Hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest en zij die de
woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven
staat; want de tijd is nabij’ (hfst. 1:1-3).
Zo begint dit boek, dat getiteld is: ‘Openbaring van Jezus Christus’.
Deze woorden betekenen echter niet Zijn voorzegde openbaring
of manifestatie aan de wereld, maar een openbaring of profetische
mededeling die Hij van God had ontvangen en aan Zijn knechten
doorgeeft. Dit laat het karakter zien waarin de verschillende personen
- goddelijke en menselijke - hier worden voorgesteld. God wordt niet
gezien als de Vader van de gelovigen, of zelfs van Jezus Christus,
maar als de soevereine Schepper en Rechter, die aan Christus Zijn
eigen raadsbesluiten meedeelt.
Ook Jezus Christus wordt hier niet gezien als ‘de eniggeboren Zoon,
die in de boezem van de Vader is’ en bekend is met alles wat daarin
verborgen is, maar als de Dienstknecht die niets weet en doet uit
Zichzelf. Hij is de afhankelijke Mens, aan Wie Gods bedoelingen
15
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betreffende het oordeel over de aarde en het komende koninkrijk
worden toevertrouwd. Zo wordt Hij gezien in het evangelie van
Markus, waar Hij zegt: ‘Van die dag of dat uur echter weet niemand,
ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader’
(Mark. 13:32). Aan Zijn discipelen toont Hij Zichzelf hier ook niet
als het Hoofd van het lichaam, zelfs niet als de Vriend, die Zijn
hart voor hen opent. Maar Hij is de Heer, die Zijn bevelen aan Zijn
dienstknechten geeft betreffende ‘de dingen die binnenkort zullen
gebeuren’. Dit heeft Hij ‘door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf
Johannes te kennen gegeven’ (Openb. 1:1).
De engelen waren het middel dat God gebruikte voor de communicatie
met Israël. Stefanus zegt: ‘zij hebben de wet door beschikking van
engelen ontvangen’ (Hand. 15:53); en in de brief aan de Hebreeën
wordt ‘het woord door engelen gesproken’ gecontrasteerd met God
die door de Zoon spreekt (Hebr. 1:2; 2:2). In het boek Openbaring
zien we een terugkeer tot deze Joodse wijze van communicatie. Dit
past helemaal bij het karakter van dit boek, dat Gods handelingen
met de wereld ontvouwt. God herstelt hierin Zijn aardse volk in Zijn
gunst. Het is een boek waarin de gemeente niet in haar voorrechten
wordt voorgesteld, maar in haar verantwoordelijkheid als getuige
voor Christus. Het gaat om een tak in de goede olijfboom geënt, die
of vrucht moet dragen of moet worden afgebroken.
Er is hier sprake van de dingen die ‘spoedig moeten gebeuren’, want
de periode van de gemeente wordt altijd onbepaald gelaten. En
hoewel de Heer niet wil dat iemand verloren gaat, en Hij Zijn komst
tot nu toe genadig heeft uitgesteld, toch is Zijn woord: ‘Zie, Ik kom
spoedig’. En voor Zijn discipelen geldt: ‘Laten uw lendenen omgord

16

De inleiding

en uw lampen brandend zijn, en weest u gelijk aan mensen die op
hun Heer wachten’ (Luk. 12:35).
De engel geeft de boodschap aan Johannes, ‘die getuigde van het
woord van God en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat
hij heeft gezien’. Er staat geen ‘en’ voor de laatste bijzin. Hij legde
geen getuigenis af van iets dat hij bovendien zag van het woord van
God en het getuigenis van Jezus Christus, maar van alles wat hij
had gezien. In het boek Openbaring is Christus niet de Zoon die de
Vader openbaart, maar de trouwe Getuige die het woord van God
bekrachtigt. Het is dit woord dat we ernstig moeten bestuderen:
‘Gelukkig hij die leest en zij die de woorden horen en die bewaren
wat daarin geschreven staat; want de tijd is nabij’ (Openb. 1:3). Zo
groot is de waarde van dit boek in Gods oog. Er is een zegen zowel
voor het lezen alsook voor het horen; want de waarheid is praktisch
en moet worden vastgehouden, omdat de vervulling nabij is.
De inleiding bevat:
•

ten eerste de begroeting (vs. 4-6);

•

vervolgens de algemene inhoud van het boek, het komen van
Jezus Christus in macht en heerlijkheid (vs. 7-8);

•

en ten slotte het visioen van Jezus als de Zoon des mensen in
Zijn rechterlijk gewaad, wandelend in het midden van de gouden
kandelaren (vs. 9-20).
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De begroeting
‘Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en
vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten
de voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de
eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de
aarde’ (vs. 4-5).
Dit is een gebruikelijke begroeting: ‘Genade zij u en vrede‘. Maar
deze wordt niet zoals in de brieven van Paulus gevolgd door de
woorden: ‘van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus’.
Integendeel, God wordt hier voorgesteld als Degene ‘die is en die was
en die komt’. Dit is het nieuwtestamentische equivalent van Jahweh,
de ‘Ik ben’, de zelfstandig Bestaande, de eeuwig Zijnde. Daarom
staat de uitdrukking ‘die is’ voorop. Maar als de ‘Ik ben’ was Hij van
eeuwigheid af, en zal Hij tot in eeuwigheid zijn. En daarom wordt
eraan toegevoegd: ‘die was en die komt’.
De uitdrukking ‘en die komt’ verwijst niet zozeer naar Zijn komst
in oordeel, als wel naar Zijn eeuwige bestaan als Degene die er altijd
is, er altijd was en er altijd zal zijn. Dit is niet de manier waarop
God Zichzelf elders openbaart in het Nieuwe Testament, het is een
terugkeer tot het karakter waarin Hij Zichzelf toont als Hij Zijn
wegen met de wereld in het Oude Testament onthult. Het komt
dan ook overeen met de algemene strekking en het onderwerp van
dit boek, dat Gods regering toont ten aanzien van de wereld en de
gemeente als een belijdend lichaam in deze wereld.
Verder wordt de Heilige Geest omschreven als ‘de zeven Geesten die
voor de troon zijn’. Later wordt over Hem gesproken in het beeld van
18
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‘zeven vurige fakkels die brandden vóór de troon; dit zijn de zeven
Geesten van God’ (Openb. 4:5). Dit zinspeelt op de zeven gouden
kandelaren in het heiligdom. Het getal zeven, zo vaak gebruikt in dit
boek, is een bekend schriftuurlijk symbool van hemelse volmaaktheid.
De Geest wordt hier dus meer gezien in verband met het complete
terrein van Zijn activiteiten dan in verband met de eenheid van Zijn
Persoon, waarop zo sterk de nadruk ligt bij de gemeente gezien als
het lichaam van Christus. Bovendien toont de plaats van de zeven
Geesten ‘voor de troon’, dat zij verbonden zijn met de wegen van
God in het bestuur van de wereld, en niet bij de vorming van de
Gemeente.
Verder volgt in deze begroeting de naam van Jezus Christus niet op
die van God de Vader, zoals elders gebruikelijk is. Hij wordt hier
niet in Zijn godheid gezien, maar als de Zoon des mensen. Hij is
‘de getrouwe Getuige’, die aan Zijn dienstknechten de openbaring
geeft die Hij van God ontvangen heeft. ‘Wat Hij heeft gezien en
gehoord, dat getuigt Hij’ (Joh. 3:32). Maar Hij is de opgestane Mens,
‘de eerstgeborene van de doden’ (vs. 5). En in dit karakter ontvangt
Hij gezag en is Hij gemaakt tot ‘de overste van de koningen van
de aarde’, evenals in Filippenzen 2:8-10, omdat Hij in de dood is
gegaan. ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem
de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van
Jezus elke knie zich buigt’.
De volgende drie karakters zien we Jezus dragen in dit boek:
•

de getrouwe Getuige;

•

Hij die dood was, maar weer levend is;

•

de rechtvaardige Regeerder en Rechter.
19
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Geen van deze aanduidingen heeft uitsluitend betrekking op Zijn
relatie met de Gemeente; terwijl de laatste Hem duidelijk laat zien
als de Messias, de Man van Gods plannen en gedachten ten aanzien
van het bestuur over de aarde. In al deze titels en kenmerken van
God, de Geest of van Jezus Christus, zien wij een andere benadering
dan elders in het Nieuwe Testament. Wij zien een terugkeer tot de
principes, symbolen en verbindingen van het Oude Testament. Wij
worden verplaatst uit de hemelse bedeling, die is toevertrouwd aan
Paulus, en worden teruggevoerd tot de aardse plannen en gedachten
die in de psalmen en de profeten worden ontvouwd. Dit alles is, zoals
tevoren opgemerkt, in volkomen harmonie met de strekking en het
karakter van dit boek.
Maar er is wel een mooie onderbreking, hoewel die de stijl van het
Oude Testament vertoont. De begroeting van dit boek is gericht aan
de zeven gemeenten, en Gods Gemeente reageert op het horen van
de naam van Jezus. Plotseling barst daarom een koor van lofprijzing
uit met de woorden: ‘Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden
heeft verlost door zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk,
tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de
kracht tot in <alle> eeuwigheid! Amen’ (vs. 5-6).
De Gemeente is gebouwd op Jezus als ‘de Christus, de Zoon van de
levende God’ (Matt. 16:16-18). Het woord Vader, dat in dit boek
nooit wordt toegepast op de relatie van God tot de gelovigen, wordt
alleen vijf keer gebruikt voor Zijn verhouding tot Christus. En in
geen van deze gedeelten wordt Christus beschouwd als de Rechter,
maar gezien als verbonden met de Gemeente of Gods uitverkoren
volk Israël. Maar in deze verzen is er een vreugdevol antwoord van
de Gemeente om Zijn naam en titels te vermelden. In de volgende
20
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drie gevallen gebeurt het in verbinding met de beloften aan de
overwinnaars in de verschillende gemeenten. Het wordt opnieuw
gebruikt in verbinding met het verloste overblijfsel, dat met het Lam
op de berg Sion staat en dat ‘de naam van zijn Vader geschreven had
op hun voorhoofden’ (Openb. 14:1). Daar wordt Hij gezien als de
door God gezegende Koning, die in Sion zetelt en de wet vervult:
‘Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb u heden verwekt’ (Ps. 2:7; Hand. 13:33;
Hebr. 1:5; 5:5).
De strekking van het boek
De begroeting wordt gevolgd door de vermelding van het grote doel,
dat de inhoud van het gehele boek bepaalt:
‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die
Hem doorstoken hebben, en alle stammen van het land zullen over
Hem weeklagen. Ja, amen’ (vs. 7-8).
Dit is niet de komst van de Heer voor Zijn heiligen; want dan zal
Hij alleen verschijnen ‘tot behoudenis aan hen die Hem verwachten’
(Hebr. 9:28). Ook is het niet Zijn komst aan het einde van de wereld
om de doden voor de Grote Witte Troon te oordelen. De komst
waarvan hier sprake is, gaat vooraf aan de duizendjarige regering
over de aarde, zoals later wordt vermeld in dit boek.
Dit wordt bevestigd door andere schriftplaatsen. Jezus zei tot de
Joden: ‘U zult Mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt: Gezegend
Hij die komt in [de] naam van [de] Heer’ (Matt. 23:39). In het gedeelte
dat wij voor ons hebben in Openbaring 1, zien de Joden Hem echter
21
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wel; want ‘elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben’ (vs.
7). Dit is een citaat uit de profeet Zacharia, dat het gevolg beschrijft
van de verschijning van Christus aan het getrouwe overblijfsel van
de Joden bij hun nationale bevrijding: ‘Te dien dage zal Ik zoeken te
verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis
van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der
genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken
hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over
een enig kind, ja zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om
een eerstgeborene’ (Zach. 12:9-10). Deze aanhaling spreekt over de
tijd waarin het gelovige overblijfsel van de Joden, dat de zonde van
de verwerping van de Messias betreurt, Hem zal erkennen en Hem
zal begroeten als Degene die komt in de naam van de Here. Dan zal
Jeruzalems verlossing en de zegen van Juda volkomen zijn, want God
‘zal alle volken die tegen Jeruzalem komen zoeken te vernietigen’.
Hoewel dit een dag van berouw en bevrijding voor de godvrezende
Joden is, is het voor anderen een dag van plechtig oordeel. De
uitdrukking ‘Zie, Hij komt met de wolken’ (vs. 7), verwijst naar de
gesproken woorden tot Kajafas en de Raad, die de ongelovige massa
van het volk vertegenwoordigden. Het is niet bedoeld als een belofte
van zegen: ‘Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan [de
] rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel’
(Matt. 26:64). De verschijning van de Heer is ook niet alleen voor
de Joden een plechtige gebeurtenis. Vooral voor de ongelovigen zal
Hij komen, ‘als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en
over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2
Thess. 1:8). De titel ‘Here God’, of ‘God de Almachtige’, die vaker
voorkomt in de Openbaring, wordt elders niet gebruikt in het Nieuwe
Testament. Want in 1 Petrus 3:15 zou gelezen moeten worden:
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‘Christus als Heer’ 1. Uitgezonderd natuurlijk in aanhalingen uit
het Oude Testament, of in profetieën zoals die van Zacharia, die
verband houden met Israël – dan gaat het om aanhalingen uit het
Oude Testament.
Visioen van de Zoon des mensen
Vers 9-20
‘Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en
het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat
Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus’
(vs. 9).
Johannes was verbannen naar Patmos vanwege zijn trouw aan de
waarheid. Hij schreef aan de gelovigen en noemde zichzelf hun
broeder; maar hij was ook hun ‘mededeelgenoot in de verdrukking
en het koninkrijk en de volharding in Jezus’. De woorden staan in
het enkelvoud, maar zijn kernachtig geformuleerd.
Ten eerste is er het gezelschap van gelovigen dat deelt in het lijden van
Christus. Dit suggereert dat ‘als wij verdragen, wij ook met [Hem]
zullen regeren’ (2 Tim. 2:12). Vandaar dat na de ‘verdrukking’ het
‘koninkrijk’ wordt genoemd. Maar het koninkrijk is nu nog niet
openbaar. Christus heeft Zijn troon op aarde nog niet ingenomen,
maar Zich gezet aan Gods rechterhand en Hij wacht ‘totdat Zijn
1

In de King James staat daar: ‘But sanctify the Lord God in your hearts’. In
de NL vertalingen staat dit niet. Bijv. Telos: ‘maar heiligt Christus als Heer
in uw harten’.
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vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten’ (Hebr. 10:13).
Nu triomferen de vijanden en Zijn volk wordt opgeroepen Zijn geduld
te delen. Dat zij het woord van Zijn volharding hadden bewaard, is
één van Zijn hoogste blijken van goedkeuring voor de gemeente van
Filadelfia (Openb. 3:10). In al deze drie dingen: de verdrukking, en
het koninkrijk en de volharding in Jezus, heeft de dienstknecht het
voorrecht verbonden te zijn met zijn Meester. De verdrukking en de
volharding zijn het tegenwoordige deel; het koninkrijk zal komen op
Gods tijd.
‘Ik kwam in [de] Geest op de dag van de Heer, en ik hoorde achter
mij een luide stem als van een bazuin’ (vs. 10).
Dit beschrijft niet de gewone geestelijke toestand van Johannes,
maar een toestand waarin hij onder de machtige werking van de
Geest verkeerde, terwijl hij geïnspireerde mededelingen van Christus
ontving. ‘s Heren dag’ 2 is niet hetzelfde als ‘de dag van de Heer’, in
het origineel verschilt het zowel in vorm als in betekenis 3. De dag
van de Heer is de komende tijd van Christus’ macht en heerlijkheid
op aarde. Maar ‘s Heren dag was een dag die Johannes doorbracht
op Patmos. Bij de schepping wees God een rustdag aan en in Zijn
verbond met Israël werd die speciaal als Zijn eigen dag onderscheiden.
Het verbond en de rust van de oude schepping zijn verbroken. God
2
3
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een bijv. naamwoord van ‘Heer’ afgeleid (dus anders dan bijv. in 1 Thess.
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roept ons nu ertoe Zijn vreugde in het nieuwe verbond te delen,
in plaats van Zijn rust in de oude schepping. De dag waarop deze
nieuwe schepping begon door de opstanding van Christus uit de
dood, wordt genoemd: ‘s Heren dag. Het is geen verandering van de
sabbat, van de laatste dag van de week naar de eerste, want dit zou
de betekenis van beide tenietdoen. Het is een totaal nieuw begin, dat
rust op een heel nieuw fundament.
Als Johannes zich omkeert, ziet hij de gedaante die deze stem
voortbrengt:
‘En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen
ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars; en in [het]
midden van de kandelaars [iemand, de] Zoon des mensen gelijk,
bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met
een gouden gordel, en zijn hoofd en haar wit als witte wol, als sneeuw,
en zijn ogen als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper
gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van
vele wateren. En Hij had in zijn rechterhand zeven sterren: en uit zijn
mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gezicht was
zoals de zon schijnt in haar kracht’ (vs. 12- 16).
Hier verschijnt Christus als de Zoon des mensen, gekleed in rechterlijk
gewaad. Hij wandelt ‘in het midden van de zeven gouden kandelaars’
die, zoals we later leren, de zeven gemeenten zijn waaraan de Heer
Zich richt (vs. 20).4 Deze majesteit past bij Hem aan Wie alle oordeel
4

‘De zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand, en de zeven gouden
kandelaars: de zeven sterren zijn [de] engelen van de zeven gemeenten en de
zeven kandelaars zijn [de] zeven gemeenten’ (vs. 20).
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is opgedragen. Het ‘gewaad tot aan de voeten’ is de rechterlijke
kleding. Het verschilt met het kleed van de krijgsheld, dat in bloed
gedoopt is, waarin Hij later verschijnt om het vonnis uit te voeren
(Openb. 19:13). Hier wordt alleen het oordeel aangekondigd, en nog
niet uitgeoefend. De Heer is ‘aan de borst omgord met een gouden
gordel’, het symbool van goddelijke gerechtigheid; want als Hij
oordeelt zal ‘ de gerechtigheid de gordel zijner lendenen zijn’ (Jes. 11:5).
Deze beelden duiden oordeel aan. Koper was het materiaal van het
altaar waarop het offer werd verbrand om te voldoen aan de eisen
van Gods gerechtigheid. De ogen als een vuurvlam tonen het
onderzoekende, onderscheid makende gericht. Want vuur is dat wat
beproeft, dat het goede reinigt en het verkeerde vernietigt. Zo gaat
Christus’ komst gepaard met het vuur van de smelter (Mal. 3:2). En
wanneer Israël is hersteld, zal God ‘ de bloedvlekken van Jeruzalem
daaruit hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging’
(Jes. 4:4). Paulus zegt ook dat ‘ het werk van ieder mens openbaar zal
worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur
geopenbaard wordt, en het vuur zal ieders werk beproeven’ (1 Kor. 3:13).
Het Woord van God lijkt op een scherp, tweesnijdend zwaard; en
hoewel dit verwijst naar de macht ervan over het geweten, is het niet
minder scherp in het oordeel. De Heer zegt: ‘Wie Mij verwerpt en
mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt: het woord
dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag’ (Joh.
12:48). Hij dreigt de boosdoeners in Pergamus dat Hij tegen hen zal
oorlog voeren met het zwaard van Zijn mond (Openb. 2:16). En de
volgelingen van het beest worden ‘gedood met het zwaard dat kwam
uit de mond van Hem die op het paard zat’ (Openb. 19:21). Zo zegt
Jesaja, als hij Zijn komst voorzegt: ‘Hij zal de aarde slaan met de roede
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zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden’ (Jes.
11:4).
‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde
zijn rechterhand op mij en zei: Vrees niet, Ik ben de eerste en de
laatste, en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en de hades’
(vs. 17-18).
Wie kan naar Christus kijken, zoals Hij komt om de gemeente te
oordelen overeenkomstig haar verantwoordelijkheid, zonder het
enorme falen te voelen? Maar Zijn woorden verdrijven alle vrees.
Wat een geruststellende woorden! Natuurlijk, Christus komt als de
Rechter en Hij is bekleed met de majesteit die past bij Zijn taak.
Maar tegen Johannes zegt Hij: ‘Vrees niet’. En waarom? Omdat
Hij, de eerste en de laatste, Mens is geworden. Hij is gestorven en
weer opgestaan. Hij is de Levende. Hij ‘werd overgegeven om onze
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging’ (Rom. 4:25). En
zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, ‘opdat wij vrijmoedigheid
hebben in de dag van het oordeel’ (1 Joh. 4:17). Hij heeft de satan
van zijn kracht beroofd, de dood van zijn prikkel, het graf van zijn
overwinning. Nu heeft Hij ‘de sleutels van de dood en de hades’ in
handen. Deze overwinning, bewerkt door Zijn dood en opstanding,
geeft het hart rust en verdrijft de vrees voor het oordeel.
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De boodschappen voor
de zeven gemeenten
Hoofdstuk 2 en 3
Dat ‘wat is’ (1:19) omvat de toestand van de zeven gemeenten in
Klein-Azië, zoals getoond wordt in de volgende boodschappen of
brieven; waarschijnlijk geven zij echter een kort profetisch overzicht
van de hele geschiedenis van de gemeente op aarde. Terwijl in de
brief van Paulus aan de Efeziërs de gemeente wordt gezien als het
lichaam van Christus, dat natuurlijk nooit kan vallen onder het
oordeel, zien wij haar in het boek Openbaring als een belijdend geheel
dat verantwoordelijk is jegens Christus en dat wordt beoordeeld in
overeenstemming met haar trouw. In deze brieven wordt het oordeel
aangekondigd, maar nog niet uitgevoerd. De gemeenten worden
aangespoord te luisteren naar de roepstem van de Geest, en de
overwinnaars vormen de trouwe gelovigen te midden van de falende
kerk.
De gedachte van het profetisch karakter van deze brieven wordt
ondersteund door het symbolische aantal zeven, en door de
opmerkelijke overeenstemming met de historische feiten. Waarom
juist zeven gemeenten? Het getal zeven wordt doorlopend gebruikt
in dit boek om een complete cyclus aan te geven. Welnu, is het niet
goed mogelijk en ligt het niet voor hand, dat de Heer door middel
van deze zeven gemeenten een schets wilde geven van de verschillende
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fasen van het christendom gedurende haar bestaan op aarde? Om
zich te richten tot een bepaald aantal gemeenten, elk overeenkomstig
de eigen omstandigheden, was de keus van een symbolisch getal niet
noodzakelijk geweest. Maar als behalve dit onmiddellijke doel, de
boodschap een profetische strekking heeft, is de keus van het getal
zeven in volmaakte harmonie met het symbolische karakter van het
boek Openbaring. De parallel tussen de situaties die in deze brieven
worden beschreven en de verschillende fasen van de geschiedenis van
de kerk van de vroegste tot de laatste tijd, zal duidelijker voor onze
aandacht komen als we kijken naar de details van de zeven brieven.
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De boodschap voor Efeze
Hoofdstuk 2:1-7
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij die de
zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, die in het midden van de
zeven gouden kandelaars wandelt’ (vs. 1).
De sterren duiden de engelen of de symbolische vertegenwoordigers
van de zeven gemeenten aan, de personen die verantwoordelijk zijn
voor het onderwijs en voor het bestuur, zoals de sterren die licht
geven en die de loop van de tijd aangeven. De gave en het gezag
voor deze doeleinden behoren uitsluitend aan Christus toe. Mensen
kunnen regels maken voor het bestuur van de gemeente of voor
de wijding van leraars en herders, maar dit is in werkelijkheid een
zich onrechtmatig toe-eigenen – misschien wel onwetend – van de
autoriteit van Christus. Hij houdt de sterren in Zijn rechterhand en
Hij wandelt zonder onderscheid te maken te midden van de zeven
gemeenten, of gouden kandelaars.
‘(...) dat u de bozen niet kunt verdragen; en u hebt op de proef gesteld
hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn, en hebt hen
leugenaars bevonden; en u hebt volharding en hebt verdragen ter
wille van Mijn naam en u bent niet moe geworden’ (vs. 2-3).
Wat houdt de Heer ervan Zijn volk te prijzen waar dit maar mogelijk
is! Zoals de apostel de gelovigen elders ook vermaant: ‘Overigens,
broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein,
al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er
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enige lof is, bedenkt dat’ (Fil. 4:8). Zo heeft onze gezegende Heer er
allereerst behagen in te zien welke goede dingen Zijn ogen kunnen
ontdekken, zelfs in Zijn rechterlijke dienst. En uiterlijk was hier veel
goeds. Er waren niet alleen werken, arbeid en geduld, maar er werd
grote ijver met het oog op de heiligheid, oordeel van onwaarheid en
ernstige zorg voor de naam van de Heer tentoongespreid in geduldige
en onvermoeide volharding.
Toch was er een gebrek. In zijn brief aan de Thessalonicenzen spreekt
Paulus van hun ‘werk van het geloof, en uw arbeid van de liefde,
en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus’ (1
Thess. 1:3). Te Efeze is er werk, maar er wordt niet gezegd dat het
een werk van het geloof is; er is arbeid, maar er wordt niet gesproken
over de arbeid van de liefde; en er is geduld, maar het wordt niet
de volharding van de hoop genoemd. Christus was altijd voor de
aandacht van de Thessalonicenzen, hun geloof, hoop en liefde waren
helemaal op Hem gericht. Iets hiervan was nog overgebleven te Efeze,
maar het was aan het afnemen. Men kan bezig zijn met werken,
zelfs daar waar de kracht die ons aanspoort grotendeels voorbij is.
Een gemeente kan grote uiterlijke geloofsijver en activiteit aan de
dag leggen, gezond zijn in de leer en in de tucht, zelfs nadat de eerste
liefde in feite verdwenen is. Zo kon het helaas gebeuren in deze
bevoorrechte gemeente te Efeze, dat het verval dat door Paulus was
voorzegd, reeds was ingetreden (vgl. Hand. 20:29).
De Heer gaat echter verder en zegt: ‘Maar Ik heb 5 tegen u, dat u uw
eerste liefde hebt verlaten’ (Openb. 2:4). Tegenover de buitenwereld
leek alles misschien in orde en werd er geen achteruitgang verwacht.
Maar Hij die nieren en harten doorzocht, zag de aanwezigheid van de
5
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kiem van het kwaad. Wat is het voor onze liefhebbende Bruidegom
om te zien dat de liefde van ons hart verkilt, zelfs al is ons gedrag
uiterlijk nog correct? Kan perfect gedrag of ijver in het vervullen
van onze plicht, het hart dat verlangt naar liefde bevredigen? Kan
de liefde van Christus tevreden zijn met uiterlijke activiteit in
christelijk werk of een orthodox geloof, terwijl het hart niet gloeit
van genegenheid voor Hem? Liefde verwacht liefde. Eerbied en ijver
kan de afwezigheid van liefde niet goedmaken. Er was hierdoor een
diepe wond toegebracht aan de Heiland, wiens liefde zo koel werd
beantwoord.
Daarom waarschuwt Hij hen voor de gevolgen van hun afnemende
gevoelens van wederliefde voor Hem: ‘Bedenk dan waarvan u
afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo
niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen,
als u zich niet bekeert’ (vs. 5). Dit mag een strenge eis voor zo’n
overtreding lijken, maar de Heer ziet de ultieme gevolgen. Hoe groot
Zijn lankmoedigheid ook is, het oordeel staat vast, tenzij er berouw
komt. De enige veilige plaats voor ons is bij Christus. Een gemeente
die wel werken heeft maar in haar gevoelens is verkild, kan een tijd
lang ontkomen aan schandelijk kwaad, maar ze heeft haar zekerheid
verloren. Haar enige redmiddel is berouw en terugkeer naar de
eerste werken (vs. 5). Als zij geen berouw heeft, is haar val – hoewel
mogelijk vertraagd – zeker. Haar kandelaar zal worden weggenomen;
zij zal ophouden draagster van het haar toevertrouwde licht te zijn.
God zal haar openlijk verloochenen, daar zij ongeschikt is om door
Hem te worden gebruikt.
Als wij vanuit historisch oogpunt naar deze boodschap kijken, is
het geconstateerde gebrek en de daaropvolgende waarschuwing heel
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ernstig. Reeds tijdens het leven van Paulus werd het verdwijnen van
de eerste liefde zichtbaar: ‘Allen die in Asia zijn hebben zich van mij
afgewend’ (2 Tim. 1:15). ‘Bij mijn eerste verdediging is niemand bij
mij geweest, maar allen hebben mij verlaten’ (2 Tim. 4:16). Dat zijn
de droevige uitspraken van de apostel in één van zijn laatste brieven.
En na zijn dood was de achteruitgang snel en algemeen, zoals hij de
oudsten te Efeze ook had gewaarschuwd. De brieven van Johannes
bewijzen dat ernstig kwaad zich toen al had vertoond, zowel
praktisch als leerstellig. De eerste neerwaartse stap in de geschiedenis
van de gemeente was al genomen toen het boek Openbaring werd
geschreven.
Met de afzonderlijke gemeenten was de achteruitgang hetzelfde. Het
begon overal met het verlaten van de eerste liefde. De wereld, het
vlees, en andere dingen kwamen tussen Christus en de eerste liefde in
te staan; en het gevolg werd spoedig waargenomen door de Rechter
die de harten onderzocht. De waarschuwing werd nog ernstiger. De
gemeente werd opgeroepen zich te bekeren en weer de eerste werken
te doen. Helaas, we weten dat ze zich doof heeft gehouden voor
deze oproep en dat ze als een belijdend geheel verder achteruit is
gegaan. Het einde zal dan ook precies zijn zoals hier is voorzegd. De
gemeente zal geoordeeld worden, haar kandelaar verwijderd, zijzelf
zal verworpen worden als een instrument dat Gods licht verspreidt
in de wereld.
We keren terug naar de gemeente te Efeze: ‘Maar dit hebt u, dat
u de werken van de Nicolaïeten haat, die ook Ik haat’ (vs. 6). De
Heer waardeert alles in het leven van Zijn volk dat Hem werkelijk
kan behagen. De Nicolaïeten worden ook vermeld in de brief
aan Pergamus en vergeleken met hen die aan de leer van Bileam
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vasthielden, ‘die Balak leerde de zonen van Israël een strik te
spannen om afgodenoffers te eten en te hoereren’ (vs. 14). Dit toonde
het karakter van hun daden. Bileam gaf Balak de raad, toen hij de
kinderen van Israël niet kon vervloeken, om hen te verleiden tot
afgoderij en de afgezonderde plaats waartoe zij geroepen waren te
doen opgeven. Dit was de algemene strekking van de leer van de
Nicolaïeten (wat de speciale vorm ervan ook mocht zijn). Het waren
meer hun daden dan hun leringen, die werden veroordeeld door de
gelovigen te Efeze; en daarin erkent de Heer hun trouw.
Dan volgt de belofte: ‘Wie overwint, die zal Ik te eten geven van
de boom van het leven die in het paradijs van God is’ (vs. 7). De
mens heeft zijn eigen paradijs verloren en hij werd verdreven uit de
nabijheid van de boom des levens, opdat hij niet zou eten en voor
eeuwig zou leven (Gen. 3:22). Toch probeert hij altijd weer voor
zichzelf een paradijs te maken, terwijl hij vergeet dat de wereld onder
het oordeel ligt. Het was deze wereldsgezindheid die de gevoelens
van de Efeziërs jegens Christus deed verkoelen. Hoe probeerde Hij
hen terug te roepen? Hij herinnerde hen aan hun hemelse deel. De
wereld is niet hun rustplaats, want ze is verontreinigd. Maar er blijft
wel een sabbatsrust voor het volk van God over (Hebr. 4:9). En waar
is die? Waar kan de gelovige rust vinden, waar is het voorwerp van
zijn liefde? Het is daar waar Christus zit aan Gods rechterhand (Kol.
3:1). Het ‘paradijs van God’ is de plaats waar Christus woont, de
plaats van ware rust. Daar is de boom des levens voor de gelovige. In
dit hemelse toneel, waar Jezus Zelf is binnengegaan, zal ook Zijn volk
hun deel genieten. Hierop richt Hij de gevoelens van de gemeente.
Helaas, hoe weinig respons heeft deze oproep gehad. Hoe spoedig is
het besef van de hemelse roeping verloren gegaan en verruild voor
wereldsgezindheid.
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De boodschap voor Smyrna
Hoofdstuk 2:8-11
In de boodschap voor Efeze lazen we over het wegebben van de eerste
liefde. In Smyrna zien we de boze opzet van de satan om door middel
van vervolging de eerste frisheid te vernietigen. We zien hier een
verdrukte gemeente. Wanneer we kijken naar de wijdere historische
betekenis van de brieven, zien we hier de situatie waarin de gemeente
zich de vijandschap van de heersende wereldmacht op de hals had
gehaald. De Heer past Zichzelf genadig bij deze omstandigheden
aan:
‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de
eerste en de laatste, die dood geweest is en [weer] levend geworden’
(vs. 8).
Als Rechter vergeet Hij toch nooit de noden van Zijn volk. In de
beproeving en in het lijden is Hij altijd bij hen. Maar Zijn zorg is
niet dezelfde zoals die in het Oude Testament werd getoond. Toen
was Hij nog niet geopenbaard als de Overwinnaar over de dood!
Zijn manier van uitredding was toen om de heiligen te behoeden
voor de dood, hen uit het vuur te redden, of de mond van de leeuwen
toe te sluiten. Satan mocht Job op de proef stellen, maar er was een
grens: ‘Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven’ (Job 2:6).
Hier vinden we echter niet zo’n beperking. De christenen moesten
‘trouw tot de dood’ zijn (vs. 10). Aan deze kant van het graf werd
geen uitredding beloofd. En waarom niet? Omdat de gelovige nu
Christus kent, die niet alleen in staat is van de dood te redden, maar
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die de grote Overwinnaar over de dood is. Hij is ‘de Eerste en de
Laatste’ (Openb. 1:17vv.). Dat wil zeggen: Hij heeft alle macht in
Zichzelf. Maar Hij is ook Degene, ‘die dood geweest is en die leeft’
(Openb. 1:18). Want als Mens heeft Christus de dood in onze plaats
ondergaan, en Hij is opgewekt ‘door de heerlijkheid van de Vader’
(Rom. 6:4). De gelovige heeft daarom volle zekerheid. De dood van
het lichaam is slechts de poort die leidt naar de tegenwoordigheid
van Christus; en van de tweede dood, de poel van vuur, is hij al
verlost (Openb. 19:20).
De Heer gaat verder: ‘Ik weet uw verdrukking en uw armoede – maar
u bent rijk –, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het
niet zijn, maar een synagoge van de satan’ (vs. 9). Wat een contrast
tussen deze gemeente en die te Laodicea, die pochte: ‘Ik ben rijk en
verrijkt en heb aan niets gebrek’, zodat de Heer haar moest zeggen:
‘u bent de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte’ (Openb.
3:17). Hoe waar is het dat ‘ieder die zichzelf verhoogt, zal worden
vernederd; en die zichzelf vernedert, zal worden verhoogd’ (Luk.
14:11). Vooral in onze dagen is het dwaas te spreken over grootheid
en voorspoed te midden van het verval en het falen van hen die de
naam van Christus belijden hier op aarde.
Wanneer de gelovigen te Smyrna hier op aarde zouden lijden, konden
zij dit zonder vrees ondergaan; want de macht van Christus was
groter dan die van de satan. Natuurlijk, God stond de duivel toe hen
te beproeven, zoals dat eens het geval was geweest met Job, maar het
diende alleen ertoe dat zij stralend uit de vuuroven zouden komen.
God liet het toe dat sommigen van hen in gevangenschap werden
geworpen, en dat anderen ter dood werden gebracht. Maar de macht
van de boze was begrensd, zelfs wat betreft de duur van het lijden. Ze
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zouden een verdrukking hebben van ‘tien dagen’, een beperkte tijd.
En ze worden vermaand om ‘trouw tot de dood’ te zijn en dan uit
de hand van de Heer ‘de kroon van het leven’ te ontvangen (vs. 10).
‘De kroon van het leven’ wordt ook vermeld in de brief van Jakobus, in
verband met trouw in beproeving: ‘Gelukkig de man die verzoeking
verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven
ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’
(Jak. 1:12). Paulus spreekt nog van een andere kroon: ‘Overigens is
voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de
rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal geven; en niet alleen mij,
maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad’ (2 Tim. 4:8).
En Petrus vertelt de trouwe oudsten: ‘En wanneer de overste Herder
is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid
ontvangen’ (1 Petr. 5:4).
•

‘De kroon van het leven’ suggereert de complete triomf over al de
vijanden van de gelovige;

•

‘De kroon van de gerechtigheid’, de juiste toedeling van het loon
dat ‘de rechtvaardige Rechter’ zal toekennen;

•

‘De kroon van de heerlijkheid’, de volledige erkenning van de
trouwe dienst die vaak in het verborgen en met weinig waardering
van mensen hier op aarde is volbracht.

De aansporing: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot
de gemeenten zegt’ (vs. 11), is opnieuw gericht tot het geheel, en
wordt nog niet beperkt tot de overwinnaars. Tot de laatstgenoemden
wordt gezegd: ‘Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood
schade lijden.’ Dit lijkt iets geringer dan de warme erkenning van
de overwinnaars in enkele andere brieven, maar de kroon van het
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leven was al toegezegd aan hen die hier als overwinnaars werden
beschouwd: namelijk hen die ‘trouw tot in de dood’ bleven. Het is
duidelijk dat deze belofte heel geschikt was voor hen die bedreigd
werden door de eerste, dus de lichamelijke dood.
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De boodschap voor Pergamus
Hoofdstuk 2:12-17
In Smyrna zagen we een zekere trouw en toewijding ten gevolge van
de hevige vervolging die de satan de gemeente deed ondergaan. Maar
waar grof geweld geen succes heeft, heeft sluwheid dat vaak wel. Beide
middelen staan de vijand ter beschikking; en waar de éne niet werkt,
neemt hij snel zijn toevlucht tot de andere. Tegen de gezegende Heer
gebruikte de satan beide, hij gebruikte al zijn sluwheid in de woestijn
en al zijn woede bij het kruis. Maar tot zijn eigen schande schitterden
bij beide gelegenheden de heerlijkheden van onze aanbiddelijke Heer!
Toen Paulus te Filippi was, probeerde de satan eerst het evangelie te
bederven door het te steunen en zo te verwarren met zijn eigen boze
activiteit. Toen dit verijdeld werd, probeerde hij het met geweld te
vernietigen, maar leed eens te meer een smadelijke nederlaag.
Zo handelde hij ook met de gemeenten. In Smyrna gebruikte hij
vervolging, maar dit wekte alleen maar grotere oprechtheid en
toewijding op. In Pergamus probeerde hij met zijn listen de gemeente
te verleiden tot onzorgvuldigheid en onverschilligheid. Er is iets
bijzonders in de manier waarop de Heer Zich aan deze gemeente
presenteert:
‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij
die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft’ (vs. 12).
Wat een verschil met de vorige brief. Daarin vonden we een gemeente
bestemd om te lijden, waaraan de Heer Zich bekendmaakte als ‘de
eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden’.
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Hier vinden we Hem als de Rechter, die het scherpe, tweesnijdende
zwaard heeft. In Smyrna openbaarde Hij Zich als de levenskracht.
Hier zien wij Hem als Degene die klaar staat om te oordelen:
‘Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt
vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend,
zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die
gedood werd bij u waar de satan woont’ (vs. 13).
Toch was er nog veel trouw overgebleven, want Hij zegt: ‘(...) en u houdt
vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend’. En
dit was in de tijd dat de martelaar Antipas de dood had gevonden. De
Heer waardeerde dit, maar er was ook afval: ‘Ik weet waar u woont,
daar waar de troon van de satan is’. Dit is figuurlijke taal. We weten
niet waar exact naar verwezen wordt, maar er kan weinig twijfel zijn
over de algemene betekenis. Wat is de troon van de satan? Deze troon
staat in tegenstelling tot die in de hemel, Gods troon. Later in dit
boek geeft de satan aan het beest, de grote heerser van de wereld, ‘zijn
macht en zijn troon en groot gezag’ (Openb. 13:2). De troon van de
satan is dus de zich wederrechtelijk toegeëigende wereldse macht, die
hij tegenover de Heer als de zijne claimde en waarvan de Schrift ook
verklaart dat hij haar bezit, terwijl ze de tegenstander ‘de overste’
en ‘de god’ van deze wereld noemt, ‘de geest die nu werkt in de
kinderen van de ongehoorzaamheid’.
De gemeente van Pergamus had zich genesteld in de wereld, de plaats
waar de satan heerste. Dit zegt nog niets over eventuele goddeloosheid
of slechtheid in de gemeente. Satan is heel tevreden met wereldse
christenen, zolang ze maar niet gericht zijn op Christus maar op de
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wereld. Ook dan is zijn doel bereikt. Want de wereld, de religieuze
wereld of de wereld in een andere gedaante, neemt dan de plaats in
van Christus; en de vurige liefde voor Zijn Persoon en de heldere
hoop van Zijn terugkeer verdwijnt, en kilheid, doodsheid, tolereren
van kwaad, onverschilligheid tegenover de eisen van God komen
ervoor in de plaats. Openlijk kwaad hoeft niet direct te volgen, maar
de eerste stappen ernaar toe zijn wel gedaan.
In Pergamus was dit het meest beledigend voor Christus:
‘Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt die aan de leer
van Bileam vasthouden, die Balak leerde de zonen van Israël een strik
te spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren. Zo hebt ook u
er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nikolaïeten vasthouden.
Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u toe en Ik zal
oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond’ (vs. 14-16).
We hebben het karakter van het kwaad al gezien. Net zoals Bileam
aan Balak toonde hoe hij de Israëlieten moest verleiden tot afgoderij
en vermenging met zijn volk (dus met het heidendom), zo tracht de
satan controle te krijgen over het hart van de christen door dit te
laten uitgaan naar de wereld in plaats van naar Christus. Dit is de
leer van de Nikolaïeten. Het maakt niet uit in welke vorm dat is. De
morele kenmerken van deze leer worden duidelijk gemaakt door de
vergelijking met Bileam.
In vergelijking met Efeze is er helaas een duidelijke achteruitgang
te zien. In Efeze hadden de werken van de Nikolaïeten nog terechte
tegenstand opgewekt (Openb. 2:6), maar in Pergamus wordt de
leer van de Nikolaïeten getolereerd (Openb. 2:15). We kunnen er
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zeker van zijn dat door tolerantie een verkeerde praktijk spoedig
legaal wordt. Inderdaad, in de regel loopt de praktijk vooruit op de
leer, maar het kwaad wordt pas formeel bekrachtigd als het lange
tijd stilzwijgend is toegestaan. Waarschijnlijk werd het vergif heel
aantrekkelijk toegediend in een filosofische en vooruitstrevende
vorm, die aantrekkelijk was voor de menselijke natuur. In de
ijdelheid van zijn hart denkt de mens dat hij het Woord van God kan
verbeteren en kan aanpassen aan de grotere verlichting en vrijheid
van zijn eigen tijd. Door wijsheid toe te passen die niet van God
komt, probeert hij de openbaring van God te moderniseren en te
verfijnen. Helaas, hoe weinigen in onze dagen geven God de eer voor
Zijn superieure wijsheid, die verheven is boven het moderne denken
en die elke vermenging met menselijke adviezen of filosofie als een
aanmatigende dwaasheid ziet.
Als we Pergamus beschouwen als een voorafschaduwing van de derde
fase van de kerkgeschiedenis, dan correspondeert deze boodschap
nauwkeurig met de feiten die de annalen van het christendom onder
de aandacht brengen. Want na de vervolgingen die de gemeente
had te verdragen onder de heidense keizers, volgde de gunst en
de voorspoed van de wereld onder keizer Constantijn en zijn
opvolgers. Dit bedierf zowel de moraal als de leer. In veel gevallen
werden de heidenen overgehaald het geloof aan te nemen door het
overnemen van heidense riten en feesten. Dit werden onderdelen
van het christendom, of vrije dagen op de christelijke kalender. Nog
erger was de openlijke en schaamteloze wereldsgezindheid van het
pausdom, dat zich had gevestigd daar waar de troon van Satan was.
Voortaan kenmerkte het christendom zich – voor een periode van
meer dan duizend jaar – door een groeiende onderwerping aan de
wereld en door onverschilligheid ten opzichte van de rechten van de
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afwezige Heer. Elke hemelse waarheid werd verduisterd, en zelfs ware
christenen verloren het zicht op het bijbelse onderwijs dat de gelovige
verenigd is met Christus in de hemel en dient te wachten op Zijn
wederkomst als ‘een gezegende hoop’.
Maar de Heer behandelt de gemeente nog niet als totaal onverbeterlijk.
Het kwaad wordt gezien als plaatselijk, niet als algemeen. Het
gaat om een afgestorven lid dat moet worden geamputeerd, geen
lichaam waarvoor niets overblijft dan de dood. De hele gemeente
was inderdaad verantwoordelijk. Daarom wordt er opgeroepen tot
bekering, en is er de dreiging van een spoedig onderzoek. Maar de
voorwerpen van het oordeel zijn alleen degenen die aan de verkeerde
leer vasthouden: ‘Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u
toe en Ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond’
(Openb. 2:16). Het kwaad kan groeien tot de hele gemeente erdoor
is overwoekerd, maar de getrouwen worden gezien als een op zichzelf
staand overblijfsel. Dus worden de gemeenten in die periode waarin
de christenheid zich dan bevindt ertoe opgeroepen dit te veranderen.
Maar de zaken hebben nog niet het stadium bereikt dat het geheel
wordt verworpen, het oordeel is beperkt tot de kwaaddoeners.
De aansporing: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de
gemeenten zegt’, wordt daarom gericht aan de hele gemeente. De
belofte voor de overwinnaars is ook erg mooi:
‘Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem
een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die
niemand kent dan hij die hem ontvangt’ (vs. 17).

44

De boodschappen voor de zeven gemeenten

Toen het volk van God het in hun hart kreeg om ‘terug te keren naar
Egypte’ en afgodenoffers te eten, toen ze verlangden naar de knoflook
en de uien, de goede dingen van deze wereld, bood Christus Zichzelf
aan als het ‘verborgen manna’. Hij is het ware brood uit de hemel,
dat ongezien door de wereld het hart van de hongerige gelovige kan
voeden. Ook is het niet alleen zo, dat de gelovige zich voedt met
Christus in Zijn vernedering op aarde – wat het manna symbolisch
voorstelt. Maar het verborgen manna in het hemelse heiligdom geeft
ook een speciale band met Christus in de heerlijkheid. Inderdaad
moet men dan de wereldse positie en waardigheid opgeven die de
belijdende kerk najaagt, maar wat betekent dit vergeleken met de
witte steen die de overwinnaar ontvangt uit Christus’ eigen hand?
Deze steen is het teken van Zijn goedkeuring en er is een nieuwe
naam op gegraveerd, een liefdeteken dat alleen bekend is bij de Gever
en bij degene die het ontvangt. Wie zou zich niet erin verheugen zo’n
geheim tussen hemzelf en Christus te hebben? Het is het deel van de
overwinnaar in een tijd van voortgaand bederf. Jammer dat we er zo
weinig van weten!
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De boodschap voor Tyatira
Hoofdstuk 2:18-29
Nu komen we in een andere situatie. In Tyatira is er weliswaar meer
geloofsgetrouwheid en ijver, maar de massa wordt verleid door een
valse profetes. En de vermaning om te horen naar wat de Geest zegt
tot de gemeenten wordt niet langer tot de hele gemeente gericht, maar
alleen tot diegenen die getrouw zijn, de overwinnaars. Bovendien
wordt in deze boodschap, en in de volgende, de komst van de Heer
genoemd. Blijkbaar toont dit dat we in historisch opzicht nu een fase
hebben bereikt in de annalen van het christendom, die zal voortduren
tot aan het einde van de geschiedenis van de gemeente op aarde.
‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: Dit zegt de Zoon
van God, die Zijn ogen heeft als een vuurvlam en Zijn voeten aan
blinkend koper gelijk’ (vs. 18).
Hier verschijnt Christus als de Zoon van God ten oordeel. Zijn ogen
zijn als een vuurvlam, en ze doorzoeken en beproeven alle dingen.
Zijn voeten zijn aan blinkend koper gelijk: dit symboliseert het
rechtvaardige oordeel dat Hij gaat uitspreken. Dit alles is zeer ernstig.
Gelukkig is er nog meer waarin Zijn ogen behagen scheppen en dat
Hij kan prijzen: ‘Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en
uw volharding en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste’ (vs. 19).
Dit waren zeker niet de werken van Izebel, want die kenmerkten de
meerderheid van de gemeente. Deze goede werken zijn ongetwijfeld
de werken van het naderhand genoemde overblijfsel (vs. 24). Voordat
we ingaan op de ernstige beschuldigingen die de Heer uitspreekt,
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mogen we deze prachtige karaktertrekken overdenken, die scherp
afsteken tegen de donkere achtergrond van wat volgt.
‘Maar Ik heb 6 tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes
noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt Mijn slaven om te hoereren
en afgodenoffers te eten’ (vs. 20). Izebel was een heidense koningin
die, nadat ze haar man Achab had verleid tot afgoderij, de regeling
van de religieuze zaken in Israël op zich had genomen, terwijl ze de
dienaars van Jahweh vervolgde en de Baälsdienst bevorderde. Baäl
was een verleider van buiten; dit vertegenwoordigt de valstrik die de
wereld vormde voor de gemeente. Izebel is een beeld van innerlijke
corruptie en staat voor de schaamteloze vermenging van de gemeente
met de afgoderij. Het verschil tussen de schuld van Bileam en die
van Izebel was misschien niet groot, maar het verschil in positie
was enorm en het laatste beeld toont de medeplichtigheid van de
kant van de gemeente. In Pergamus waren het individuen, mogelijk
grotere aantallen, die schuldig waren aan afgoderij en hoererij. Maar
de gemeente als geheel wordt niet gezien als verbonden met het
kwaad. In Tyatira waren er enkelingen, mogelijk grotere aantallen,
vrij van dit kwaad, maar de gemeente als geheel wordt als schuldig
eraan beschouwd.
Als we de vrij goed ondersteunde lezing volgen: ‘uw vrouw Izebel’,
komt dit punt zelfs nog sterker naar voren. Achab stond voor
Israël en was er moreel verantwoordelijk voor, zoals de engel of de
vertegenwoordiger van de gemeente verantwoordelijk voor haar
was. De schuld van Achab was ten eerste dat hij gehuwd was met de
dochter van een heidense koning, en zichzelf dus identificeerde met
de Baälsdienst. Ten tweede had hij Izebel – een buitenlandse en een
6

‘enkele dingen’ wordt weggelaten door de beste handschriften.
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dienares van de afgoden – toegestaan een religieuze middelares te
worden, die zichzelf een profetes noemde in Gods erfdeel. Dit is wat
de gemeente historisch gezien deed na de periode van Pergamus, in
de dagen van Rome’s geestelijke oppermacht. De stand van zaken was
toen een verbintenis tussen de belijdende kerk en de wereld, samen
met de invoering van afgodische praktijken die onder het voorwendsel
van goddelijke autoriteit door de Romeinse hiërarchie werden
ingevoerd. Inderdaad, in de historische kijk op de geschiedenis van
de gemeente is deze parallel heel goed van toepassing. Want Rome
introduceerde, evenals Izebel, niet alleen heidense verdorvenheid,
maar doordrenkte de aarde met het bloed van hen die weigerden
haar gezag te accepteren.
Maar de lankmoedigheid van de Heer is groot, zelfs in het geval
van Izebel, want Hij zegt: ‘En Ik heb haar tijd gegeven om zich te
bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij’ (vs. 21). Hoe
lang die ruimte er was weten we niet precies; maar in de historische
gemeente, die deze fase van de kerkgeschiedenis voorstelt, zien we
een groot geduld, een voortdurend aandringen op berouw. Hoeveel
waarschuwingen in de één of andere vorm heeft de Heer niet gegeven,
maar helaas was het tevergeefs! Zij wilde zich niet bekeren van haar
hoererij! Het was niet enkel blindheid en onwetendheid, maar een
wil die handelde tegen God in.
Hoewel het oordeel over Izebel langzaam plaatsvindt, komt het
uiteindelijk toch: ‘Zie, Ik werp haar op een bed en [werp] hen die met
haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren
van haar werken. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en
alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoek;
en Ik zal u geven ieder naar uw werken’ (vs. 22-23). De vreselijke
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situatie is duidelijk genoeg en het oordeel is zeker en vast. Niet
alleen is de eerste liefde voor Christus verlaten zoals in Efeze, maar
liefde tot de wereld en afgoderij, d.i. overspel in figuurlijke zin heeft
haar plaats ingenomen. Izebel moet op een bed worden geworpen,
overgegeven aan haar eigen losse zeden; terwijl zij die gemeenschap
met haar hebben ‘in grote verdrukking’ worden gebracht en haar
kinderen ter dood worden gebracht. Het beeld is ontleend aan het
lot van de volgelingen van Izebel en dat van haar kinderen in het
Oude Testament. De eersten werden vervolgd en verstrooid, de
laatsten ter dood gebracht. Het lot van de profetes Izebel wordt later
bevestigd in het boek Openbaring, als we komen tot de oordelen
over de grote hoer – van wie het vlees werd gegeten, evenals dat van
de boze Israëlische koningin (Openb. 17:16). De gemeenten zien
dit oordeel, en erkennen Christus als Degene die de nieren en de
harten beproeft. Maar er zijn gradaties in medeplichtigheid onder de
volgelingen van Izebel, en daarom is er onderscheid in het oordeel:
‘Ik zal u geven ieder naar zijn werken’ (vs. 23). Zo was de handelwijze
met de gemeente van Tyatira, of het merendeel ervan die verbonden
was met dit bederf. Zo zal ook Gods rechtvaardige oordeel komen
over het wereldse systeem dat door deze gemeente in Klein-Azië
wordt vertegenwoordigd.
Dan volgen enkele beloften voor de overwinnaars: ‘En wie overwint
en Mijn werken tot [het] einde toe bewaart, die zal Ik macht geven
over de volken; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als
pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik [die macht] van
Mijn Vader heb ontvangen; en Ik zal hem de morgenster geven. Wie
een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt’ (vs.
26-29). Het bewaren van ‘Mijn werken’ (vs. 26) is een bijzondere
uitdrukking, die herinnert aan de taal van Paulus: ‘<Want> laat die
49

De Openbaring van Jezus Christus

gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was’ (Fil. 2:5). De
gelovige zou in zijn wandel als het ware een reproductie van Christus
moeten zijn. Hij is samen met Christus gestorven en opgewekt, en
heeft door de Geest hetzelfde leven ontvangen dat hij nu mag tonen
in zijn dagelijks gedrag. Onze gezegende Heer wandelde te midden
van de beproevingen en het lijden hier op aarde als de vlekkeloos
Reine, de onwankelbaar Getrouwe, de volkomen Gehoorzame. En
te midden van alle bederf en ongeloof van de christenheid zijn wij
als gelovigen ertoe geroepen het leven van Christus te vertonen in
onze handel en wandel. Er is hier ook een tegenstelling tussen de
werken van Christus, en die van Izebel. Terwijl hun die door Izebel
zijn verleid het oordeel wordt aangezegd, tenzij zij zich bekeren ‘van
haar werken’, wordt aan degenen die trouw zijn aan Christus een
beloning toegezegd, als zij ‘Zijn werken’ tot het einde toe bewaren
(vs. 22 en 26).
Wij horen hier ook iets over de belofte van de morgenster (‘de
blinkende morgenster’ in Openb. 22:16). Christus zal het koninkrijk
voor Zich ontvangen, want Hij is de wortel en het geslacht van David.
Hij is tevens de hoop van Zijn volk, de heraut van de dageraad te
midden van de duisternis waarin de wereld is gehuld. Twee dingen
worden in vers 26 tot 28 voorgesteld ter bemoediging van de heiligen
die te maken hebben met de verdorvenheid en de vervolging die door
Izebel is veroorzaakt in het huis van God:
•

het vooruitzicht van het heersen met Hem;

•

de hoop op Zijn wederkomst om ons op te nemen in heerlijkheid,
om zo voor altijd bij Hem te zijn.

50

De boodschappen voor de zeven gemeenten

De waarschuwing om te horen wordt voor de eerste keer niet tot de
gemeente in haar geheel gericht, maar alleen tot de overwinnaars (vs.
29).
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De boodschap voor Sardis
Hoofdstuk 3:1-6
De boodschap van de Zoon des mensen, die als Rechter te midden
van de zeven gouden kandelaars wandelt, voor de gemeente te Sardis
(of: Sardes) begint met de volgende woorden:
‘Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft:
Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, en u bent dood’
(vs. 1).
De Heilige Geest wordt in dit boek gezien in de volheid van Zijn
activiteit als ‘de zeven Geesten van God’ in verbinding met de troon
van God, niet in de eenheid van Zijn Persoon in verband met het
lichaam van Christus (één lichaam en één Geest). De Geest is hier
Degene door Wie Christus het bestuur over de gemeenten uitoefent.
Christus heeft de zeven Geesten en ook de zeven sterren. De sterren
zijn van Hem, hoewel niet meer wordt gezegd zoals in de boodschap
voor Efeze, dat ze in Zijn rechterhand zijn (Openb. 2:1); want de
mens heeft zich in de praktijk onrechtmatig gezag toegeëigend.
De toestand van de gemeente was droevig. Er was inderdaad niet
het kwaad en het bederf dat we zien in Tyatira. Maar hier in Sardis
vindt de Heer voor de eerste keer niets dat Hij kan prijzen. De
afkeuring begint direct en de toestand wordt in één zin beschreven:
een belijdenis zonder ziel, hoewel men de naam had te leven. De
gemeente was niet ziek, maar dood. Ze had de vorm behouden, maar
het hart was eruit. Christus werd erkend, de geloofsbelijdenis was
correct, het gedrag leek achtenswaardig, maar het leven ontbrak.
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De Heer is altijd op zoek naar liefde, zodat Hij de gemeente kan
prijzen en de gemeente ook gezond is in de leer. Maar de genegenheid
was verdwenen. Misschien had men in Sardis vastgehouden aan Zijn
naam, Zijn woord gelezen en Zijn waarheid erkend. Maar Hijzelf
was vergeten. Dat was de toestand van de gemeente hier: ze was een
deel van de wereld geworden, even onvruchtbaar en levenloos ten
opzichte van God als ieder ander.
Ongetwijfeld waren er gunstige uitzonderingen en bleef er een beetje
leven over. Hij zegt daarom: ‘Word waakzaam en versterk het overige
dat dreigde te sterven; want Ik heb uw werken niet volkomen bevonden
voor Mijn God’ (vs. 2). Wat een toestand: voor een groot deel dood,
en een klein overblijfsel dat op het punt stond te sterven! Er staat niet
dat hun werken slecht waren, maar dat zij niet ‘volkomen’ waren, niet
vol bevonden. Deze gemeente was blijven stilstaan. Na iets goeds voor
ogen te hebben gehad, was ze zorgeloos geworden en had het doel
nooit bereikt. Vandaar de oproep van de Heer om te ontwaken uit
deze lusteloze toestand, alert te zijn en het geestelijk leven weer aan te
vuren. Bovendien gaat Hij ervan uit dat men de nodige intellectuele
kennis van de waarheid had, wat natuurlijk de verantwoordelijkheid
groter maakte. ‘Bedenk dan’, zegt Hij, ‘ hoe u het ontvangen en gehoord
hebt en bewaar het en bekeer u’ (vs. 3). Deze woorden zijn belangrijk.
Het is geen oproep om dingen te verbeteren, maar terug te keren
naar de éne standaard die God erkent als de gemeente totaal en
hopeloos heeft gefaald. Waar het woord van mensen en het gezag
van mensen niets dan verwarring en verval heeft veroorzaakt, zal
Gods Woord nog onbeweeglijk standhouden als de vaste rots die niet
kan wankelen te midden van alle woelige golven en stromingen van
menselijke gedachten.
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Zeker moet iedereen de gelijkenis zien tussen deze gemeente en het
protestantse christendom. Ongetwijfeld kwam er een stroom van
kracht en zegen te voorschijn ten tijde van de Reformatie, maar deze
warme stroom koelde snel weer af toen zij zich verspreidde. Na enige
tijd bleef er een stille en levenloze zee over. Het geloof dat predikers
op de kansel en martelaren op de brandstapel had bezield, verstarde
totdat het nauwelijks meer inhield dan het kenmerk van een politieke
partij. De protestanten zochten en accepteerden wereldse steun, en
ze erkenden menselijke heersers als het hoofd van de verschillende
kerken. Zo werd de protestantse kerk geen eerzuchtige hiërarchie die
heerste over de koningen van de aarde, maar een gedwee werktuig
van wereldse vorsten.
Het protestantisme verzonk spoedig in geestelijke doodsheid. Het
was vrij van de gruwelijke afgoderij van Rome, maar ontbeerde leven
en goddelijke kracht. Het had het Woord van God, en de verspreiding
daarvan was het meest gezegende gevolg van de Reformatie. Het
had wel nieuw ontdekte waarheden, maar haar werken waren ‘niet
volkomen’ (vs. 2). Het greep waarheden aan, zoals het algemene
priesterschap van de gelovigen, maar liet die vervolgens krachteloos
liggen. Er werden geen nieuwe dingen meer ontdekt. Het werd
een droog traditionalisme, minder gekenmerkt door kwaad, maar
ook nauwelijks vruchtbaar in het goede. Wel had men de Bijbel.
Vandaar de speciale betekenis van de vermaning om vast te houden
en te bedenken ‘ hoe u het ontvangen en gehoord hebt’ (vs. 3). Het is
de waarheid van God, overgeleverd door de apostelen en vastgelegd
in de Schrift, waarop de gelovigen altijd worden teruggeworpen in
tijden van zwakheid en beproeving – niet op kerkelijke tradities of
gezag van mensen.
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De woorden die volgen na de oproep tot bekering zijn ernstig: ‘Als
u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten
op wat voor uur Ik tot u zal komen’ (vs. 3). Dit komen als een dief
is niet de komst van de Heer voor de Zijnen. Paulus schrijft in 1
Thessalonicenzen 5:2-5 het volgende hierover: ‘Want u weet zelf
nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht.
Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling
verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij
zullen geenszins ontkomen. Maar u, broeders, bent niet in [de] duisternis,
zodat die dag u als een dief zou overvallen; want u bent allen zonen
van [het] licht en zonen van [de] dag’. De gebeurtenis die de wereld
overvalt als een dief in de nacht is dus niet de komst van de Heer
voor Zijn heiligen, maar het aanbreken van ‘de dag van de Heer’. Dit
wordt nooit als een blijde hoop voorgesteld (Tit. 2:13), maar als een
vreselijke tijd van vergelding en oordeel.
Gelovigen van deze bedeling zullen niet leven in de nacht, die de
wereld dan in haar greep houdt. Wij zullen als ‘kinderen van de dag’
bij Christus zijn; en later, wanneer Hij komt om het oordeel uit te
oefenen, zullen wij met Hem verschijnen in Zijn eigen heerlijkheid
en met Hem regeren (vgl. de belofte aan de overwinnaars in Tyatira).
Dit ‘plotselinge verderf’ valt daarom niet op de leden van het lichaam
van Christus, maar alleen op de wereld, inclusief de naambelijders die
achterblijven als de Heer komt om de Zijnen tot Zich te nemen. De
meerderheid van Sardis moet worden getypeerd als naambelijders;
en dat zal straks niet anders zijn. De ware gelovigen zullen eruit
weggenomen worden om de Heer te ontmoeten, als Hij komt voor
Zijn Gemeente. Maar uiterlijk zal Sardis met haar aanspraken blijven
voortbestaan, tot Christus komt als een dief in de nacht en zij wordt
getroffen door een plotseling verderf.
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Er is inderdaad een overblijfsel, maar het is klein en zwak: ‘Maar u
hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij
zullen met Mij wandelen in witte [kleren], omdat zij het waard zijn’
(vs. 4). De plicht van de gelovige is ‘zichzelf onbesmet van de wereld
te bewaren’ (Jak. 1:27). De gemeente te Sardis was echter zo diep
gezonken tot het niveau van de wereld, dat er wordt gedreigd met
hetzelfde oordeel dat de wereld zal treffen (vgl. Openb. 16:15). De
weinigen die de goedkeuring van Christus waard zijn en hun kleding
niet hebben bevlekt, zullen met Hem in witte kleren wandelen (vs.
4b-5a). De onberispelijkheid en de heiligheid van hun leven zal in het
openbaar aan de dag worden gelegd.
Sommigen hebben uit de woorden van vers 5a: ‘Ik zal zijn naam
geenszins uitwissen uit het boek van het leven’ afgeleid dat iemand die
eens was gered, later weer verloren zou kunnen gaan. Anderen hebben
geconcludeerd dat alle mensen van origine leven hebben, maar
sommigen het door zonde verbeurd hebben. Beide gevolgtrekkingen
worden direct weerlegd door een blik op de context te slaan. Sardis
staat voor een uiterlijke, levenloze belijdenis. Zelfs al is er een claim
Jezus te kennen als Redder, of leven uit God te hebben, dan moeten
wij met betrekking tot de belijders in Sardis vaststellen dat deze
claim ongegrond was. Immers, zij hadden de naam te leven, maar
waren dood.
Daarom schrapt de Heer, overeenkomstig het bekende en belangrijke
beeld, hun namen uit Zijn boek. De overwinnaar heeft echter een
claim die door de Heer wordt erkend, en daarom blijft zijn naam
staan, terwijl andere namen worden doorgehaald. Men zou het
kunnen vergelijken met het opstellen van een lijst van afgevaardigden.
Iedere inwoner van een stad kan claimen te zijn ingeschreven; alle
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namen staan in een boekrol, totdat ze worden gecontroleerd en men
wordt verzocht op te staan, terwijl de onechte namen of de niet
erkende personen worden geschrapt. Alleen de overwinnaars hebben
een horend oor, en tot hen wordt de vermaning gericht (vs. 6).
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De boodschap voor Filadelfia
Hoofdstuk 3:7-13
‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de
Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent
en niemand zal sluiten en die sluit en niemand opent’ (Openb. 3:7).
De Heer stelt Zichzelf hier voor in hetzelfde rechterlijke karakter
als in de vorige brieven. Hij is de Heilige en de Waarachtige, de
Messias die de sleutel van David heeft. Het lijkt erop dat de vraag
niet zozeer was in welke mate de gemeente aan Zijn eisen als Rechter
voldeed, maar in hoeverre ze beantwoordde aan Zijn eigen hart en
morele aard. De gelovige is ertoe geroepen ‘ de nieuwe mens aan te
doen, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en
heiligheid’ (Ef. 4:24). Heiligheid en gerechtigheid zijn dus de dingen
die beantwoorden aan het hart van de Heer Zelf; daarom openbaart
Hij Zichzelf hier als ‘ de Heilige, de Waarachtige’ (vs. 7).
Filadelfia is weliswaar zwak in dit opzicht, maar de Heer schenkt
haar toch een geopende deur (vs. 8a), zodat er geen verhindering
zal zijn door de kleine kracht die ze bezit. Nog steeds is het de dag
van de kleine dingen (Zach. 4:10). Filadelfia heeft in uiterlijke zin
weinig om te laten zien, maar ze krijgt wel deze aanbeveling: ‘(...)
u hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend’ (vs. 8b).
Van Pergamus werd gezegd: ‘(...) u houdt vast aan Mijn naam en het
geloof in Mij hebt u niet verloochend’ (Openb. 2:13). Wat betreft de
naam van Christus, lijken beide gemeenten op elkaar. Maar aan de
andere kant is de overeenkomst weer niet zo sterk. Pergamus had het
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geloof in Christus niet verloochend. Dit is natuurlijk goed, maar gaat
minder ver dan wat van Filadelfia wordt gezegd, want deze gemeente
had Zijn woord bewaard.
Het geloof in Christus niet verloochenen, betekent op christelijke
bodem te blijven. Maar het bewaren van het woord van Christus is
de toetssteen van ware liefde en de voorwaarde tot gemeenschap: ‘Als
iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren, en Mijn Vader zal
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken’
(Joh. 14:23). Het Woord is ook het middel dat reinigt en heiligt:
‘U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken’ (Joh. 15:3).
‘Heilig hen door Uw waarheid: Uw woord is de waarheid’ (Joh. 17:17).
Dit trouw blijven aan Zijn Woord past dus bij de eigenschappen die
Christus van ons verlangt als de Heilige en de Waarachtige.
We zien nog een andere karaktertrek in deze gemeente. In Efeze en
Smyrna zien we geestelijke kracht die het kwaad oordeelt, maar in
de volgende drie gemeenten verdwijnt dit. Pergamus verdraagt het
kwaad; Tyatira neemt het over; Sardis is er alleen dood voor. Maar
in Filadelfia is er, ondanks de kleine kracht, tenminste een morele
afwijzing van het kwaad. Dit wordt door de Heer erkend: ‘Zie, Ik
geef [enigen] uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn
en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij komen en zich
neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad’ (vs. 9).
De synagoge van de satan is, zoals reeds gezegd, de terugkeer naar
joodse principes, het plaatsen van mensen onder de wet, het herstel
van de hiërarchie en een ceremonieel dat past bij een aardse godsdienst
zoals het judaïsme. Dit is totaal niet op zijn plaats in een hemelse
godsdienst als het christendom. Deze poging om de nieuwe wijn in
oude zakken te doen, wordt o.a. verworpen door de apostel Paulus.
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Het doet afbreuk aan de ons toevertrouwde waarheid. Het gevaar van
afgoderij, dat in Pergamus en Tyatira werd gesignaleerd, vinden we
hier niet. In geestelijke gemeenten zoals Smyrna en Filadelfia zouden
zulke valstrikken te duidelijk zijn, en de satan had hier een subtieler
plan. Dit onechte judaïsme deed zich uiterlijk mooi voor, maar het
is even fataal en heeft altijd bewezen een formidabel gevaar voor het
christendom te zijn. Dit was wat hij hier probeerde te introduceren,
maar het kwaad werd duidelijk onderkend door de trouwe gelovigen
te Filadelfia.
De erkenning van Christus’ liefde voor de Zijnen hier is heel mooi
(vs. 9). Ze is volkomen in harmonie met deze brief, en vormt ook
een duidelijk contrast met de andere brieven. Daar wordt Christus
meer als de Rechter gezien, en het tonen van Zijn gevoelens is dan
niet op zijn plaats; want wat heeft een rechter te maken met liefde?
Hier echter legt Hij om zo te zeggen Zijn rechterlijke kleding opzij en
identificeert Hij Zichzelf met Zijn zwakke volk, terwijl Hij persoonlijk
met hen handelt – niet formeel – en een deur voor hen openhoudt.
Hij versterkt hun geloof door de verzekering van de overwinning.
Ten slotte belooft Hij hun de tegenstanders te zullen ontmaskeren.
Daarmee toont Hij hoe Hij hen liefheeft. Als het algemene karakter
van het boek rechterlijk is, dan vinden wij zeker verfrissing in deze
groene oase midden in de woestijn.
De Heer belooft de Zijnen hier dat Hij hen zal bewaren voor ‘ het uur
van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken
hen die op de aarde wonen’ (vs. 10). Er zijn twee groepen waaraan de
Schrift verlossing toezegt in verbinding met dit uur:
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1. Het volk van Daniël – al wie in het boek geschreven wordt
bevonden –, dat zal ontkomen in de tijd van de Grote Verdrukking
(Dan. 12:1).
2. Zij die het woord van de volharding van Christus hebben
bewaard (of: het bevel om Hem te blijven verwachten), die
bewaard worden voor het uur van de verzoeking, dat over het
hele aardrijk zal komen (Openb. 3:10).
Het gelovige, uitverkoren overblijfsel van de Joden zal worden
beproefd in ‘de smeltoven van de ellende’ (Jes. 48:10), en ten slotte
gered worden door de Zoon des mensen, als zij Hem zien komen
op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid’ (Matt.
24:30). Maar de gelovigen in de huidige bedeling van de genade
zullen nooit in het uur van de verzoeking komen. Wij zien niet uit
naar de komst van de Zoon des mensen op de wolken van de hemel
met kracht en grote heerlijkheid, maar naar de vereniging met de
Bruidegom. Dan zullen wij in wolken worden opgenomen, ‘de Heer
tegemoet in de lucht’ (1 Thess. 4:17). Als Christus komt om Zijn
aardse volk te redden, zullen de hemelse heiligen Hem vergezellen
vanuit de heerlijkheid. Dit gebeurt pas aan het einde van het uur van
de verzoeking. De Gemeente wordt al opgenomen om met de Heer
te zijn vóórdat dit uur begint, en ze zal dus bewaard blijven voor de
weeën en verschrikkingen ervan.
Daarna volgt de belofte van de spoedige terugkomst van de Heer:
‘Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt’ (vs.
11). Deze tekst verontrust sommigen, omdat ze bang zijn dat iemand
zijn plaats in Christus zou kunnen verliezen. Maar de kronen zijn
de beloning voor onze dienst, en er bestaat een groot verschil tussen
het verliezen van een beloning en het verliezen van het eeuwige
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leven. Dat laatste is niet mogelijk. Bovendien behandelt het boek
Openbaring niet de kwestie van het leven, maar van onze belijdenis;
en de Schrift zegt nooit dat iemand gered kan worden op grond van
een uiterlijke belijdenis. Maar het einde moet het bewijzen, want er
kan een belijdenis zijn en zelfs een uiterlijk goede wandel, terwijl er
helemaal geen leven is. Zulke uitdrukkingen als de bovengenoemde
verzwakken daarom op geen enkele wijze de zekerheid van de gelovige
en zijn positie in Christus, hoewel zij een ernstige waarschuwing
vormen tegen het misbruiken van deze leer om zorgeloosheid toe te
laten.
In de beloften voor de overwinnaars valt de nadruk op de telkens
herhaalde woorden ‘mijn God’ (vs. 12). Deze uitdrukking is
kenmerkend voor de mensheid van Christus. Hij identificeert
Zichzelf helemaal met deze gelovigen, wat aantoont dat ‘Hij Zich
niet schaamt hen broeders te noemen’ (Hebr. 2:11). Ook wanneer het
erom gaat dat de gelovigen Gods grote kracht zouden kennen, die
hen levend maakt met Christus, bidt de apostel tot ‘de God van onze
Heer Jezus Christus’ (Ef. 1:17).
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De boodschap voor Laodicea
Hoofdstuk 3:14-22
In deze brief stelt de Heer Zichzelf opnieuw niet zozeer in Zijn
rechterlijke als wel in Zijn morele eigenschappen voor. Wij lezen hier
in de aanhef:
‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de
Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping
van God’ (vs. 14).
Christus is ‘de Amen’, want al Gods beloften zijn in Hem ‘ja’ en
‘amen’ (2 Kor. 1:20). Hij is ook de trouwe en waarachtige Getuige,
want hoewel de gemeente heeft gefaald als Gods getuige op aarde,
blijft Christus onveranderlijk trouw en waarachtig. Bovendien is Hij
‘het begin van de schepping van God’. Christus is het Hoofd van
de nieuwe schepping, waarvan de gemeente hier beneden de eerste
openbaring behoort te zijn. De gemeente is hierin, evenals in alle
andere opzichten, geheel van Gods gedachten afgeweken, maar
Christus blijft Dezelfde.
Dit falen van de gemeente bedroeft Hem meer dan iets anders, en
het is dan ook hiertegen dat Hij Zijn aanklachten richt. Alleen hier
spreekt Hij over het uitspuwen van de gemeente als te walgelijk om in
stand te worden gehouden: ‘Omdat u lauw bent en niet heet of koud,
zal Ik u uit mijn mond spuwen’ (vs. 16). Wat een ernstige woorden! Ze
worden niet tot een verdorven of kwijnende, uitgedoofde gemeente
gericht, maar tot een gemeente waar veel was gedaan in de naam
van Christus, met grote uiterlijke gevolgen. Zo bevredigend waren
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die naar eigen inschatting, dat de gemeente blind was voor de
werkelijkheid en opschepte over de successen. Maar op hetzelfde
moment hadden zij, naar de inschatting van Christus, gebrek aan
alles wat van waarde was (vs. 17).
Daarom wordt de gemeente te Laodicea aangeraden zich tot Christus
Zelf te wenden en van Hem te kopen ‘goud, gelouterd door vuur, opdat
u rijk wordt; en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van
uw naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om uw ogen te zalven,
opdat u kunt kijken’ (vs. 18). Goud spreekt van Gods gerechtigheid,
en de uitdrukking ‘gelouterd door vuur’ verwijst naar de volmaakte
zuiverheid ervan. De psalmdichter zegt van de woorden van God:
‘De woorden van de Here zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een
smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd’ (Ps. 12:6).
Witte kleding is de kleding waarin het voor de gelovige passend is
voor God te verschijnen, in contrast met de vuile vodden van onze
eigengerechtigheid. De mens moet zichzelf kleden met kleding die
past bij Gods tegenwoordigheid. Adam en Eva maakten schorten
van vijgenbladeren, opdat de schaamte van hun naaktheid niet
zou worden gezien. Maar hoe nutteloos waren die, toen ze werden
geroepen in Gods nabijheid. God gaf hun echter kleren, die waren
gemaakt van huiden van offerdieren, waardoor hun naaktheid
werkelijk werd bedekt. Zo bekleedde de gemeente te Laodicea zichzelf
met haar werken en roemde in haar successen, terwijl de Heer zag
dat ze naakt was. Hij trachtte haar geweten wakker te schudden,
opdat zij aan Hem de witte kleren zou vragen die werkelijk nodig
zijn. Maar haar ogen waren verblind door eigendunk en zij kon de
noodzaak van zulke kleding niet inzien. De Heer voegde er daarom
aan toe: ‘En (koop ook) ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt
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kijken’ (vs. 18). De zelfvoldane leraars ontbrak het aan elke blijk
van geestelijk leven. Hun ogen waren nog nooit geopend voor hun
ware toestand als verloren zondaars. Daarom beseften ze niet dat zij
het nodig hadden gerechtvaardigd te worden overeenkomstig Gods
gerechtigheid, en voor Hem te verschijnen in het enige kleed dat past
bij Zijn tegenwoordigheid: ‘Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid
van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing’ (1 Kor. 1:30).
En nu volgt een droevig feit, de constatering dat de Heer buiten staat.
De oproep tot bekering gaat echter vergezeld van een heerlijke belofte.
Door de gemeente in haar geheel wordt Christus om zo te zeggen
buitengesloten, maar Hij richt Zich tot de individuele gelovige: ‘Zie,
Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur
opent, zal Ik <ook> bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem
houden en hij met Mij’ (vs. 20). Christus is nog Dezelfde. Hoewel
Hij, figuurlijk gesproken, buitengesloten is, zoekt Hij toch een plaats
in individuele harten. Het is nu een zaak van personen geworden, niet
van gemeenten. Maar als iemand Zijn stem hoort en de deur opent, is
er nog steeds rijke zegen: de zegen van de persoonlijke gemeenschap
met Hem. Het is de zegen Christus inwonend in het hart te hebben,
en te genieten van de dagelijkse omgang met Hem: ‘Ik zal bij hem
binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij’. Dit is
een heerlijke belofte, die past bij de situatie van degenen die trouw
zijn.
Wat de gemeente hier kenmerkt, is harteloze onverschilligheid jegens
Christus. Wat de overwinnaar kenmerkt, is juist het omgekeerde.
Er wordt liefde en toewijding bij hem gevonden, dat blijkt uit zijn
gehoorzaamheid. Dat is de conditie waarop Christus intrek in het
hart kan nemen. Dan is er nog deze belofte voor de overwinnaar:
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‘Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals
ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met Mijn Vader op Zijn troon.
Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt’ (vs.
21-22).
Sommigen hebben verondersteld dat dit een buitengewone zegen is,
maar dat is niet het geval. Het is geen unieke beloning, want het is
het algemene deel van de gelovigen. Toch zien wij hier, evenals bij
de andere beloften, een opmerkelijke toe-eigening van de zegen. Wat
de getrouwe in deze gemeente onderscheidt, is zijn individuele band
met Christus; en dit karakter zien wij terug bij de belofte voor de
overwinnaar. Hij had Christus in zijn hart toegelaten en kende de
verborgen omgang met Hem hier beneden. Zijn beloning is te delen
met Christus in Zijn heerlijk koninkrijk. Christus is als Overwinnaar
verhoogd om te zitten in de troon van de Vader; dit is het teken van
de goedkeuring en de liefde van de Vader. De gelovige die Christus
in zijn hart heeft toegelaten, zal als overwinnaar worden uitgenodigd
op de troon van Christus plaats te nemen in het komende koninkrijk.
Dit is het teken van Christus’ goedkeuring en liefde. Voor de
overwinnaar te midden van de algemene lauwheid geldt tevens de
genadige oproep: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de
gemeenten zegt’ (vs. 22).
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Het historische karakter van de gemeenten
Laten we pauzeren om de opmerkelijke samenloop van
omstandigheden tussen de geschiedenis van het christendom en de
toestand van de gemeenten, in de volgorde waarin het in deze brieven
wordt ontvouwd, na te gaan. Zoals Paulus had gepredikt, begon de
achteruitgang spoedig. Ten tijde dat dit boek geschreven werd was
de eerste liefde al bekoeld, en de eerste kiemen van ernstig kwaad,
zowel leerstellig als moreel waren al gezaaid. Toch werd een tijdlang
verkeerd onderwijs en praktijk weerstaan en was er veel activiteit en
ijver in werken. Dit is de toestand van de beschreven in de Efeze
brief.
Toen kwam een periode van bloedige en gruwelijke vervolgingen,
met tussenpozen uitbrekend, twee eeuwen lang. Gedurende deze
tijden ontvlamden liefde en toewijding. Edele voorbeelden van lijden
voor de christelijke zaak kenmerken deze geschiedenis. Zo wordt de
fase van de geestelijke geschiedenis afgebeeld in Smyrna.
Hierna vond er een rampzalige verandering plaats. De wereld
vervolgde de gemeente niet langer, maar beschermde haar. De
gemeente, die het gevaar niet verwachtte, kwam tot rust onder
haar bescherming, ‘waar de satan woont’. Spoedig zette verderf en
doodsheid in. Toegewijde mensen, zoals Athanasius verrezen als
kampioenen van de waarheid; maar de gemeente als geheel werd
werelds en zorgeloos. Het stond valse leer en verkeerde praktijken
toe, zoals die hier beschreven worden van de Nicolaïeten. Deze derde
fase in de geschiedenis van de gemeente wordt vermeld in de brief
aan Pergamus.
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Tot op deze tijd hield de gemeente, hoewel verdorven, ten minste zo
veel waarheid en getrouwheid vast dat ze kon worden erkend door
God en daarom wordt de vermaning om te horen nog gericht tot
het hele belijdende lichaam. Maar nadien is dit niet langer mogelijk;
want de volgende fase toont de gemeente in het westerse christendom,
nu volledig opgegeven aan wereldsgelijkvormigheid en afgoderij.
Het maakt aanspraak op verheven macht over de koningen van
de aarde. De aanmatigingen en misdaden van Rome, de mystieke
Izebel, kende geen grenzen. Er waren inderdaad nog devote mensen,
ernstige missionarissen; maar de gemeente als systeem was tot op de
kern verrot, onwaar voor Christus, geheel prijsgegeven aan de wereld
en aan afgodische praktijken. Te midden van het algemeen verval
echter waren er altijd enkelingen en kleine gemeenschappen trouw
aan Christus, vaak niet opgemerkt door de wereld; die wanneer ze
gezien werden over het algemeen de aandacht trokken door gruwelijke
vervolgingen die ze hadden te verduren. Maar de Heer had Zijn oog
op hen, ondersteunde hen en gaf hen moed te midden van hun lijden.
Dezen zijn ‘de rest van Thyatira’. De boze toestand van de gemeente
als geheel duurde van het overweldigen van de tijdelijke macht door
de Romeinen tot de Reformatie; en hoewel sindsdien iets veranderd
door wereldgebeurtenissen, is het in principe hetzelfde nu. Dit is de
fase in de annalen van de gemeente die wordt voorafgeschaduwd in
de brief aan Thyatira.
Zo is de hoofdstroom van de kerkelijke geschiedenis van het in verval
raken van de eerste liefde zoals gezien in Efeze tot de laatste dagen
van de gemeente op aarde. Maar naast de hoofdstroming zijn er
zijkanalen die er van afwijken en er mee parallel lopen tot het einde;
de meest belangrijke er van worden behandeld in de drie volgende
brieven. Daar deze vier fasen alle duren tot de komst van de Heer
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wordt deze gebeurtenis in deze brieven genoemd, maar niet in de
eerste drie. Nadat de verdorvenheid van Rome onverdraaglijk was
gevonden verrees de Protestantse Reformatie om het schandelijke
kwaad ten minste gedeeltelijk op te ruimen en grotere reinheid van leer
en aanbidding te vestigen. Ongelukkigerwijs, na de eerste uitbarsting
van geloofsijver, degenereerde het spoedig tot wereldgezindheid en
verdoving; en hoewel uiterlijk niet lasterlijk, werd het harteloos
en dood. Van deze stand van zaken hebben we slechts een al te
betrouwbaar beeld in de brief aan de gemeente van Sardis.
Toch van tijd tot tijd, te midden van deze zelfvoldane religieuze
onverschilligheid heeft de Heer enkele krachtelozen opgewekt wier
harten in gehoorzaamheid en trouwheid probeerden te wandelen.
Dezen vinden hun vertegenwoordigers in de gemeente te Filadelfia.
Maar zij aan zij hiermee hebben we de zelfvoldane religieuze
activiteit, die terwijl ze zich beroemt op grote resultaten, koud is
en onverschillig ten opzichte van Christus. Die laatste fase wordt
afgebeeld in de gemeente van Laodicea.
Dit is een ernstig beeld, maar al te waar. Het is zeker een zeer
belangrijke vraag om ons zelf te stellen: ‘tot welke van deze laatste
vier fasen van de belijdende gemeente behoren wij’?
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Het tweede
deel
Voorafgaande oordelen,
of inleidende oordelen.

Hoofdstuk 4:1 - 19:4
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God en het Lam
Hoofdstuk 4 - 5
We hebben tot nu toe gekeken naar: ‘Wat u ziet; De dingen die zijn’.
Het vierde hoofdstuk begint zo:
‘Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste
stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei:
Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren’ (vs. 1).
De nieuwe dingen waar we nu aan toe zijn gekomen verdelen zichzelf
in twee gedeeltes:
1. de oordelen die vooraf gaan aan de komst van Christus en het
koninkrijk;
2. de komst van Christus en het koninkrijk zelf.
Het is het eerste deel waarmee we nu te maken hebben. Wat zijn dan
deze gebeurtenissen? Als ‘de dingen die zijn’ alleen van toepassing
zijn op de zeven gemeenten in Azië, kan ‘wat hierna gebeuren moet’
beginnen vanaf iedere tijd later dan dit gedeelte. Er is geen twijfel aan
de overeenstemming tussen de schetsen die hier gegeven worden en
sommige grote gebeurtenissen in de daarop volgende geschiedenis.
Veel profetieën hebben, eerst een algemene en gedeeltelijke vervulling
en later een veel exactere en completere vervulling; en als ‘de dingen
die zijn’ moeten worden gezien in hun bredere strekking die de gehele
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cyclus van de geschiedenis van de gemeente omvat, zal natuurlijk
‘dat wat hierna zal gebeuren’ alleen kunnen beginnen wanneer de
geschiedenis van de gemeente beëindigt is.
Als we stellen dat de eerste interpretatie van toepassing lijkt, dan is
het waarschijnlijk zo - vanwege hiervoor genoemde redenen - dat ‘de
dingen die zijn,’ in de belangrijkste toepassing ervan, gaan over de
gehele duur van de gemeente op aarde, en daarom ook de profetie
van ‘wat hierna gebeuren moet’, meer zijn volledige en nauwkeurige
uitvoering krijgt nadat de gemeente heeft opgehouden te bestaan,
hier beneden.
Niets wat beantwoordt aan de kenmerken van de gemeente wordt
op aarde gezien gedurende de oordelen die volgen. Dit is een
onverklaarbaar feit als deze oordelen plaats zouden vinden terwijl de
gemeente nog op de aarde zou zijn. Ook de namen en titels waarin
God Zichzelf openbaart zijn ook heel verschillend van die gebruikt
bij het spreken over Zijn verhouding met de gemeente. Zo wordt
Christus hier ook gezien in een geheel ander karakter dan dat waarin
Hij Zichzelf openbaart aan de zeven gemeenten in Azië. Het thema
van het boek vanaf dit punt komt veel meer overeen met de wegen
van God betreffende de vestiging van het Messiaanse koninkrijk dan
met Zijn wijze van handelen gedurende de tegenwoordige bedeling.
De bewijzen daarvan zullen blijken als we voortgaan.
Het zou ons misschien kunnen helpen dit onderwerp te vereenvoudigen
voor hen die onbekend zijn met Gods wegen als we in het kort de
volgorde van de komende gebeurtenissen schetsen, zoals onderwezen
wordt in andere gedeelten van de Schrift. Er wordt over twee grote
gebeurtenissen gesproken in verband met de gemeente en de wereld.
Deze zijn:
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•

de komst van de Heer voor Zijn heiligen en;

•

het komen van de Heer met Zijn heiligen.

Het is heel belangrijk dat het onderscheid, zowel in tijd als in
karakter, tussen deze gebeurtenissen zorgvuldig in het oog gehouden
wordt. De komst van de Heer voor Zijn heiligen is de tegenwoordige
hoop van de gemeente. Als dit gebeurt, zoals het ieder ogenblik kan
gebeuren, zullen alle levende en gestorven gelovigen opgenomen
worden om de Heer te ontmoeten in de lucht. De gemeente, als het
lichaam van Christus, alleen bestaande uit ware gelovigen, zal dan
ophouden te bestaan op aarde.
Na de komst van de Heer voor Zijn heiligen, en voor de komst met
Zijn heiligen, is God niet meer bezig met het bijeen vergaderen van
een volk om met Christus verenigd te zijn, met Christus in de hemel.
Dan is Hij bezig met het bereiden van de weg voor de vestiging van
het aardse koninkrijk van Christus en met het gereed maken van een
volk dat Hem zal ontvangen als hun aardse Heerser. Deze doelen
worden beide vervuld d.m.v. pijnlijke oordelen die de aarde worden
toegediend, oordelen waardoor Zijn vijanden worden gestraft en Zijn
volk gereinigd. ‘Het uur van de verzoeking’, waarover al gesproken is,
zal de periode zijn waarin deze oordelen worden uitgegoten.
De komst van de Heer met Zijn heiligen zal plaats vinden aan het
einde van deze ‘uur van verzoeking’, nadat de voorafgaande oordelen
tot een einde zijn gebracht. Het is de gebeurtenis beschreven als:
‘de komst van de Zoon des mensen’. De komst van de dag van de
Heer en de verschijning van Christus. Bij deze komst zal Christus
het oordeel uitvoeren op Zijn vijanden, Zijn uitverkoren aardse volk
bevrijden en Zijn gezag in gerechtigheid vestigen over de wereld.
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In de tijd tussen de komst van de Heer voor Zijn heiligen en de komst
van de Heer met Zijn heiligen, of anders gezegd, tussen de opname
van de gemeente en de vestiging van het koninkrijk, ligt - zoals reeds
is meegedeeld - een periode van hevige oordelen. Gedurende deze
tijd handelen God en Christus niet op dezelfde wijze en openbaren
Zichzelf niet in hetzelfde karakter als gedurende de tegenwoordige
bedeling. We zullen zien hoe, in de profetieën die nu voor ons liggen,
de wegen en namen van God overeenkomen met het karakter van
deze tijd en hoe deze geheel verschillen van het karakter van de
tegenwoordige bedeling van de gemeente.
De inleidende oordelen medegedeeld in dit deel van het boek,
kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen, maar voordat
deze worden verhaald, wordt ons eerst een blik in de hemel getoond.
Het wordt ons toegestaan de dingen vanuit het Gods gezichtspunt
te zien. We zien het karakter waarin Hij handelt, de dingen die Hij
tot vervulling brengt en de tot nu toe verborgen uitgangspunten
die de oordelen, die boven de wereld hangen, regelen. In deze twee
hoofdstukken wordt God gezien:
•

op eerste plaats in Zijn rechten en aanspraken als Schepper,
handelende met de wereld die Hij gemaakt heeft;

•

en vervolgens in Zijn soevereine recht als Rechter alle vonnis toe
te vertrouwen aan ‘de Man van Zijn rechterhand, de Zoon des
mensen, die Hij voor Zichzelf heeft sterk gemaakt’.
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God als Schepper
Hoofdstuk 4
Het vers, zoals reeds aangehaald, toont Johannes opgeroepen vanuit
een geopende deur in de hemel. Het hele toneel is veranderd. Hij is in
de geest niet langer op Patmos, terwijl hij het rechterlijke oordeel van
Christus hoort over de gemeente hier beneden, maar in de hemel, en
krijgt de ontwikkeling te horen van de voorbereidende gebeurtenissen
van Christus om Zijn aardse koninkrijk in te nemen. Dit is de plaats
vanwaar de gelovige er naar zal kijken gedurende het ‘uur van de
verzoeking die over de hele aarde zal komen’. Johannes wordt daarom
verplaatst naar diezelfde sfeer van waaruit de gemeente, de oordelen
van die vreselijke tijd, zal aanschouwen. Dit suggereert zeker dat de
gebeurtenissen die hij beschrijft deze oordelen zijn.
Waarom dan, kunnen we ons afvragen, wordt niets gezegd over de
opname van de gemeente? Omdat in de Openbaring de gemeente
op aarde wordt beschouwd, niet in haar privileges en hoop, maar
in haar verantwoordelijkheid en falen. Bovendien is de profetie niet
doorlopend verhaal, maar een opeenvolging van tonelen die vaak wijd
uiteenlopend in tijd en omstandigheden zijn. Zo is het hier. Het boek
openbaart de handelingen van Christus als Rechter. Zijn rechterlijke
beoordeling over het christendom, of over de belijdende gemeente
komt eerst; dan volgen Zijn oordelen die worden uitgegoten over
de aarde nadat de ware gemeente, Zijn lichaam, is opgenomen. Er
is geen ruimte voor ‘gezegende hoop’ in dit schema. We zien dat de
gemeente, het hele lichaam van ware gelovigen, weg is, maar moeten
uit andere Schriftplaatsen leren hoe zij is weggenomen.
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‘Terstond kwam ik in de geest; en zie, een troon stond in de hemel
en er zat iemand op de troon; en die daarop zat, was van aanzien een
jaspis- en sardiussteen gelijk; en rondom de troon was een regenboog,
van aanzien een smaragd gelijk’ (vs. 2, 3).
Dit is God gezeten op de troon. De jaspissteen wordt genoemd:
‘aan zeer kostbaar gesteente gelijk’ (hfst. 21:11). En de gedachte die
door beide juwelen wordt gesuggereerd is die van een verblindende
heerlijkheid. Het is een oordeelszitting; want ‘van de troon gingen
bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit (vs. 5). Toch wordt de
troon omcirkeld door een regenboog, het teken van Gods ‘eeuwig
verbond’ met de schepping (Gen. 9:16).
Wanneer Ezechiël ziet dat God op het punt staat Jeruzalem aan de
verwoesting over te geven, zag hij ‘de aanblik van de boog, die in
de regentijd in de wolken verschijnt’ (Ezech. 1:28). Dus hier toont
God opnieuw dat Hij Zich in oordeel het verbond herinnert dat Hij
met de aarde had gemaakt. De smaragd kan het symbool zijn van
de kostbaarheid van het verbond in Gods ogen, of haar groenheid
kan verfrissende rust geven aan de ogen, die uitzien op de dreigende
oordelen. Het brengt in ieder geval troost voor het hart omdat het
de donkere golf van dreiging doorklieft, waarheen dit boek ons
draagt. We kunnen opkijken en zien dat alles zich uitstrekt onder
het regenboog-gewelf van Gods niet falende verbond met de wereld.
God zal verheerlijkt worden en Christus ontvangt Zijn rechten zelfs
in dit toneel en daarin kan het hart van de gelovige zich verheugen.
Maar het verbond aangeduid door de regenboog is een verbond met
de wereld, niet met de gemeente en haar verschijning nu. Terwijl de
troon erop wijst dat God niet handelt i.v.m. de gemeente, maar met
de wereld, waar Israël, altijd het centrale onderwerp is.
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‘En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op de tronen
zaten vierentwintig oudsten, bekleed met witte kleren en op hun
hoofden gouden kronen’ (vs. 4). Wie zijn deze oudsten? Zij zijn geen
engelen; want in het volgende hoofdstuk 5 staan de engelen ‘rondom
de troon en de levende wezens en de oudsten’. Terwijl zij een geheel
ander loflied zingen dan dat waarin de oudsten zich al eerder hadden
verenigd (hfst. 5:11).
Hun aantal is symbolisch, en verwijst duidelijk naar de 24
priesterorden ingesteld door David (zie 1 Kron. 24). Hun ‘witte
gewaad’ is de kleding beloofd aan de overwinnaar en wordt later
zinnebeeldig gebruikt voor de ‘gerechtigheid der heiligen’ (Openb.
19:8). Dus ook de tronen waarop zij zitten en de gouden kronen
die zij dragen worden beide beloofd aan gelovigen; en hun plaats
als aanklagers bij God in dit oordeelstoneel, wordt aangepast aan de
heiligen die ‘de wereld zullen oordelen’ (1 Kor. 6:2). Dit alles wijst er
op, dat we onder de figuren van deze oudsten een klasse vinden, die
de zang aanhief zoals eerder vermeld: ‘Hem die ons liefheeft en ons
van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft
tot een koninkrijk, tot Priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de
heerlijkheid en de kracht tot in <alle> eeuwigheid! Amen’ (Openb.
1:5, 6).
Niet alleen dan hebben we geen vermelding van de gemeente op aarde,
niet alleen hebben we Johannes die neer ziet vanaf de plaats vanwaar
gelovigen zullen getuigen van het oordeel dat volgt op de opname
van de gemeente, maar we hebben een gezelschap in de hemel dat
in ieder opzicht beantwoordt aan de positie die opgestane gelovigen
zullen innemen. Bovendien het werk waarmee God Zich hier bezig
houdt - oordeel gekenmerkt door de herinnering aan Zijn verbond
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met de aarde - komt niet overeen met Zijn tegenwoordige wegen van
genade, maar met wat is voorzegt over Zijn handelingen wanneer
de dag van genade is geëindigd, en Hij Zijn handelingen met de
wereld voorbereidt tot de vestiging van het Messiaanse koninkrijk.
Dit alles toont dat het toneel hier volgt op de komst van Christus
voor Zijn heiligen en dat de oudsten in de hemel de gelovigen
vertegenwoordigen die dan reeds opgenomen zijn en veranderd zijn
naar Zijn eigen gelijkenis.
De troon en haar omgeving worden dan omschreven: ‘En van de
troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven
vurige fakkels brandden vóór de troon; dit zijn de zeven Geesten van
God. En vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk’ (Openb.
4:5, 6) Hier tonen de bliksems en de donderslagen dat de troon een
troon van oordeel is. De Geest wordt gezien in Zijn menigvuldige
activiteit in oordeel, gesymboliseerd door de ‘zeven vurige fakkels’
in verbinding met de troon. De ‘glazen zee, kristal gelijk’ typeert
vaste reinheid, in tegenstelling (contrast) met de zee van water in de
voorhof van de tempel. Op aarde was er behoefte aan reiniging; in
de hemel is dat er niet, zodat de zee niet langer van water is, maar
van kristal - ‘dat verschrikkelijke kristal’, vlekkeloze reinheid van
heiligheid, waarop Ezechiël dan de troon van God zag staan (Ezech.
1:22, 26).
Maar behalve de lampen van vuur en de zee van glas:
‘En in [het] midden van de troon en rond de troon vier levende
wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste levende
wezen was een leeuw gelijk, en het tweede levende wezen een kalf
gelijk, en het derde levende wezen had het gezicht <van> een mens,
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en het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. En de
vier levende wezens hadden elk afzonderlijk zes vleugels, rondom en
van binnen waren zij vol ogen en zij hebben geen rust, dag en nacht
en zeggen: Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was
en die is en die komt (vs. 6-8)
Deze levende wezens lijken gedeeltelijk op de serafim die Jesaja boven
de troon van de Heer zag, ieder had zes vleugels en zij riepen elkaar
toe: Heilig, heilig, heilig’ (Jes. 6:1-3); en gedeeltelijk waren de levende
wezens van Ezechiëls gezicht dezelfde symbolen, van de leeuw, het
kalf, de mens, en de adelaar, eveneens verschijnen en waren de raderen
die bij hen bewogen, vol ogen rondom (zie Ezech. 1:18) Zij zijn ‘in
het midden van de troon’, zowel als rondom haar, wat schijnt aan te
tonen dat zij meer symbolen van Gods wegen in voorzienigheid en
oordeel zijn dan afzonderlijke wezens. Zij zijn vol ogen, van voren en
van achteren, rondom en van binnen, wat duidt op volmaakte kennis
en verstand. De man, de os, de leeuw, en de adelaar tonen de vier
typen van de levende schepping waarin God zijn macht/kracht aan
de dag heeft gelegd en kan misschien ook aanduiden het verstand,
het nut, de kracht en de snelheid van Zijn oordelen. In hun vleugelen
zien we de snelheid waarmee Hij Zijn bedoelingen uitvoert, terwijl
zij de onvermoeide verkondigers zijn van die heiligheid die al Zijn
wegen kenmerkt. Bij beide gelegenheden wanneer deze levende
schepselen vroeger werden gezien, handelde God in oordeel. Bij
beide gelegenheden was de tempel te Jeruzalem de plaats van Zijn
verschijning En bij beide gelegenheden was de verklaring van Zijn
bedoelingen betreffende Israël, als het middelpunt (centrum) van
Zijn plannen van aards bestuur, het doel waarmee Hij dus Zichzelf
openbaarde. De heerlijkheid waarin Hij hier wordt waargenomen is
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daarom een heerlijkheid verbonden met Israël. Jesaja was verteld dat
de verwoesting van Jeruzalem voor de deur stond en Ezechiël zag de
heerlijkheid de tempel en de stad verlaten voordat de overheersing van
de volken begon. Later, in de profetie over de regering van de Messias
en het herstel van Jeruzalem, keert dezelfde heerlijkheid terug en
neemt haar intrek in de herbouwde tempel, ‘zelfs overeenkomstig het
gezicht dat ik gezien had, toen Hij kwam om de stad te vernietigen’
(Ezech. 43:3) Dit alles laat zien dat we hier de openbaring hebben
van Gods wegen, niet betreffende de gemeente, of de tegenwoordige
bedeling, maar omtrent Israël en de toekomende eeuw, wanneer God
de uitvoering van Zijn bedoelingen betreffende het bestuur van de
wereld hervat.
Hetzelfde wordt aangekondigd in het gebruik van de titel, ‘Heer
God Almachtige’. Dit zijn namen die met het verbond van God
met Abraham en Israël en Zijn verhouding tot de wereld in verband
staan. Zij worden gebruikt als verenigbaar met het algemene karakter
van het boek in het eerste hoofdstuk. Dan houden zij geheel op
gedurende de toespraken tot de zeven gemeenten. Na de afsluiting
van deze toespraken worden zij hervat en van nu af tot het einde in
stand gehouden, wat aantoont dat we zijn aangekomen tot een geheel
ander tijdperk dan dat van de gemeente.
De proclamatie van de heiligheid van God ontlokt de aanbidding
van de oudsten’. En wanneer de levende wezens heerlijkheid en
ere en dankzegging zullen geven aan Hem die op de troon zit en
Hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid, dan zullen de
vierentwintig oudsten neervallen voor Hem die op de troon zit en
Hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid, en hun kronen
neerwerpen voor de troon en zeggen: U bent waard onze Heer en
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God, te ontvangen de heerlijkheid en de ere en de kracht, want U
hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn
zij geschapen’ (vs. 9-11) Dit is geen aanbidding tot de Vader, maar
tot de God van de schepping en voorzienigheid. In dit hoofdstuk
wordt Jezus nooit afzonderlijk genoemd of gezien. Toch is Hij in
de schepping de persoon van de Godheid die actief werkt; want
‘door Hem en tot Hem zijn alle dingen geschapen. En Hij is voor
alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem’ (Kol. 1:16, 17)
Het is dan niet, de Vader, als gescheiden van de Zoon, dat is hier
het voorwerp aanbidding, maar God, de Schepper, inclusief Vader,
Zoon en Geest. Alle scheppingsheerlijkheid is (wordt) slechts afgeleid
en de oudsten, hoewel gekroond, en zelfs verbonden met God in
oordeel, vallen neer en aanbidden de Eeuwig levende, terwijl zij hun
kronen neerwerpen voor de troon en erkennen dat Hij alleen de
eer, de heerlijkheid en de kracht/macht waard is; want (van Hem en
door Hem bestaan alle dingen en werden zij geschapen) U hebt alle
dingen geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen.

Het oordeel toegewezen aan Christus
Hoofdstuk 5
In het laatste hoofdstuk werd God aanbeden als de Schepper. We
zien Hem nu als ‘rechter van de aarde’ Die ‘heel het oordeel aan de
Zoon’ heeft toegewezen, en ‘Hem macht heeft gegeven om oordeel
uit te oefenen, ook omdat Hij [de] Mensenzoon is’ (Joh. 5:22, 27) ‘En
ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boek, van
binnen en van achteren beschreven, met zeven zegels verzegeld. En
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ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waard het
boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel,
noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen of het
bezien. En ik weende zeer omdat niemand waard bevonden was het
boek te openen of het te bezien’ (vv. 1-4) God, zoals we hebben gezien,
hervat de uitoefening van Zijn raadsbesluiten betreffende de aarde.
De beloften gedaan aan Abraham en aan David, tijdelijk opgeschort
na de verwerping van de Christus naar wie zij allen verwijzen, zijn
nog in Zijn gedachten; ‘want de genadegaven en de roeping van God
zijn onberouwelijk’ (Rom. 11:29) ‘De Man van Zijn rechterhand’,
verworpen in Zijn vernedering is gezeten op de troon van de Vader,
terwijl de Geest op aarde is geweest en een volk bijeen vergaderd
heeft om het woord van Zijn geduld (lijdzaamheid ) te houden, hen
dopende tot het ene lichaam met hun verheerlijkt Hoofd in de hemel.
Dit is de plaats van Christus gedurende de formatie van de gemeente
en niet totdat zij wordt opgenomen tot Hemzelf staat Hij op van de
troon van de Vader om het werk van veroordeling te beginnen.
Maar nu dit heeft plaats gevonden, worden de heiligen, opgewekt
of veranderd bij Zijn komst, gezien onder het beeld van de oudsten
gezeten in de hemel. De tijd van het geduld van Christus is geëindigd,
de tijd van Zijn koninkrijk nadert en van de oordelen die vooraf gaan
aan het koninkrijk beginnen bijna.
God heeft altijd bedoeld de wereld te besturen door een man. Adam,
altijd in vertrouwen gesteld, faalde in gehoorzaamheid en ruïneerde
de hele schepping. Hierna, nadat de zonde was binnen gekomen, sloot
de beoefening van regering noodzakelijk de uitvoering van oordeel
in. Vandaar dat het zwaard van het bestuur aan Noach toevertrouwd
werd. Maar ook hij bewees niet waardig te zijn en werd het voorwerp
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van bespotting voor zijn eigen zoon. De poging van de mens om
bestuur te vestigen in onafhankelijkheid van God werd te Babel
verijdeld en iedere volgende hand die het bestuur van God ontving
bewees zelf het niet waardig te zijn om Zijn oordelen uit te voeren.
Israël faalde om Zijn bedoelingen betreffende de Kanaänieten uit te
voeren; de rechters faalden om Zijn bestuur in het land te handhaven;
Saul faalde om Zijn bevelen tegen Amelek uit te voeren; het huis van
David faalde om aan Zijn rechtvaardige vereisten te voldoen, totdat
het reeds verdeelde volk ten prooi gegeven werd aan de volken. De
monarchieën van de volken faalden alle en werden terzijde gezet tot
de laatste van de vier machten de schuld van de mens kroonde door
met Gods eigen volk zich te verenigen in het verwerpen en kruisigen
van de Messias’. Niemand werd waardig bevonden’. De rol van Gods
oordelen kan door de mens niet worden ontvouwd. Nee, de mens
kan er zelfs niet op kijken; want wanneer God in oordeel handelt,
hetzij op de berg Sinaï of in de komende eeuw, wie is er dan die niet
doet als Mozes, die zegt ‘Ik ben vol vrees en beef zeer ?’ (Hebr. 12:22)
De sterke proclamatie van de engelen bleef onbeantwoord. Alle
menselijke bronnen zijn beproefd en aan alle kunnen de woorden
geschreven worden die het lot van de eerste heidense monarchie
voorspelde en, ‘God heeft uw koningschap geteld en er een einde
aan gemaakt. Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden’
(Dan. 5:25, 26).
Maar zoals in genade, zo in bestuur. Wanneer de menselijke bronnen
zijn uitgeput, verschijnt Gods macht op het toneel. Wel mocht
Johannes wenen over de onmacht van de mens om de bedoelingen
van God uit te dragen; maar God alleen wacht tot dit volledig is
gedemonstreerd om de Man van Zijn eigen raadsbesluiten voort te
brengen’. En één van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw
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uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om
het boek en zijn zeven zegels te openen’ (vs. 5) Hier dan kondigt een
oudste, die de gedachten van God kent, God aan als de Ene die het
boek des oordeels kan nemen en openen. Waarin alle anderen in
hebben gefaald om het te doen, kan Hij en zal Hij doen.
Want Hij is ‘de Leeuw van de stam van Juda’. De leeuw is een type van
onweerstaanbare kracht, hetzij zonder wet handelende of zoals hier, in
de rechtvaardige uitoefening van Gods oordelen, want ‘de toorn van
een koning is als het grommen van een jonge leeuw (Spr. 19:12) Lang
geleden werd het beeld gebruikt van Israël -, Zie, een volk, dat als een
leeuwin opstaat, en als een leeuw zich verheft, die zich niet neerlegt,
eer hij buit gegeten en bloed van gevallenen gedronken heeft’ (Num.
23:24) En van Juda werd in het bijzonder gezegd, ‘Een leeuwenwelp
is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt
zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin, wie durft hem
opjagen?’ (Gen. 49:9) Deze profetieën zijn nu nog niet vervuld; want
hij die de machtige kracht van God tegenhoudt, gesymboliseerd
door de leeuw, is nu nog niet verschenen in dit karakter. Hij is op
aarde geweest als een lam geleid naar de slachtbank, maar niet als
‘de leeuw van de stam van Juda’. Dit is het karakter echter dat Hij
nu aanneemt. Hij is ook ‘de wortel van David’, want het is naar
Gods raadsbesluiten betreffende Hem dat al de glorieuze beloften
aan David en zijn huis worden verkregen.
We hebben hier niet de macht en de waardigheid van Christus als
Zoon van God. Het ‘oordeel uit te oefenen’ wordt Hem gegeven
‘omdat Hij de Zoon des mensen is’ (Joh. 5:27). En dit niet alleen,
maar Hij dankt Zijn heerschappij aan Zijn vernedering tot de dood,
omdat, ‘Hij in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft
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God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft, [de] gestalte van
een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een
mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend
tot [de] dood, ja, [tot de} kruisdood. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle
naam is, opdat in de naam van Jezus (Zijn naam als mens) elke knie
zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder
de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot
heerlijkheid van God [de] Vader’ (Fil. 2:6-11).
Vandaar, hoewel Christus te voorschijn komt als ‘de Leeuw uit de
stam van Juda’, de uitvoerder van Gods oordelen, en als ‘de wortel
van David’, in het centrum van Zijn aardse besluiten, hoe verschijnt
Hij?
‘En ik zag in [het] midden van de troon en van de vier levende wezens
en in het midden van de oudsten een Lam staan als geslacht; het had
zeven horens en zeven ogen, welke zijn de <zeven > Geesten van
God, uitgezonden over de hele aarde’ (vs. 6).
Terwijl de lofspraak tot God als Schepper wordt opgedragen,
is Christus ‘in het midden van de troon’ in Zijn eigen werkelijke
(wezenlijke) heerlijkheid - de heerlijkheid van God. Maar wanneer
aards bestuur en oordeel ter sprake komen, komt Hij naar voren in
Zijn verkregen menselijke heerlijkheid als het Lam dat geslacht is.
Hij is nu echter bekleed met volmaakte kracht, zoals getoond wordt
in de zeven horens, en bezit volmaakte kennis en wijsheid zoals
gesymboliseerd in de zeven ogen ‘wat de zeven Geesten van God
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zijn’. Want Christus, als mens, ontvangt van de Geest de kennis en
de wijsheid van God en onderscheidt dus alles over de gehele wereld.
Als het geslachte Lam, bekleed met gezag om oordeel uit te oefenen,
ontvangt Hij Zijn opdracht van God’. En het kwam en nam [het
boek} uit de rechterhand van Hem die op de troon zat’ (vs. 7). En nu
begint de eerbetuiging voor ‘de naam van Jezus’.
‘En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens
en de vierentwintig oudsten vóór het Lam neer; zij hadden elk een
harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van
de heiligen. En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard
het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en
hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk
en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en
tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren’ (vs. 8-10).
Hier wordt Christus aangebeden, niet als God, maar als het geslachte
Lam, Lam omdat ‘Hij Zichzelf vernederde, gehoorzaam wordend
tot [de] dood, ja, [tot de] kruisdood’. Overeenkomstig de strenge
grammaticale betekenis - wat echter niet altijd de betekenis vast
stelt - zijn het alleen de oudsten van wie gezegd wordt dat zij harpen
hebben en daarom mogen wij concluderen dat alleen de oudsten dit
lied aanheffen. Maar hoe dit ook zij, de vier levende wezens sluiten
zich aan bij de aanbidding van het Lam en vallen voor Hem neer in
aanbidding, waarmee misschien aanduidende het feit dat de macht
van God in oordeel, dat zij vertegenwoordigen, nu gelegd is in de
handen van Christus. Het lied is nieuw, want hoewel de verdiensten
van de dood van Christus niet nieuw zijn, is het karakter waarin Hij
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nu verschijnt, als Degene die het boek van Gods oordelen aanneemt
en de zegels daarvan opent, nieuw. Het is een karakter dat Hij alleen
aanneemt nadat de gemeente naar de hemel is opgenomen. De
oudsten aanbidden als priesters. Als een ‘koninklijk priesterschap’
verkondigen zij op de harp ‘de deugden van Hem Die hen uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’ (1 Petr. 2:9).
Ook als hemelse priesters, in ‘het heilige der heiligen, dat een gouden
wierookvat bevatte etc’ (Hebr. 9:3, 4) hebben zij ‘gouden fiolen vol
reukwerk wat de gebeden van de heiligen zijn’ (Hebr. 9:3, 4): ‘En
achter het tweede voorhangsel, die een gouden wierookvat bevatte en
de ark van het verbond, rondom geheel met goud overdekt, waarin
een gouden kruik was die het manna bevatte, en de staf van Aäron
etc).
We hebben eerst gezien dat deze oudsten de verlosten in de hemel
voorstellen. Hun zang bevestigt dit. Indien de woorden ‘en hebt ons
verlost voor God’ correct zouden zijn dan zou het bewijs nog sterker
zijn. Maar hoewel de meeste handschriften zo lezen, het weglaten
van ‘ons’ uit een paar kopieën wordt bevestigd door het feit dat in
het volgende vers de lezing ongetwijfeld is, ‘En hebt hen voor onze
God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de
aarde regeren’ (vs. 10). Het woord ‘ons’ is daarom twijfelachtig. Maar
toch behoort het gehele lied, dat een verkondiging van het werk
van Christus in de verlossing is als Hem het recht gevende om het
boek aan te nemen, natuurlijk tot hen die de verlosten representeren
(voorstellen). Wie zou zo geïnteresseerd zijn in het feit dat mensen
waren vrij gekocht tot God door Zijn bloed, gemaakt zouden zijn
tot koningen en priesters, of zouden regeren over de aarde, als de
verlosten zelf? Al deze onderwerpen, zo natuurlijk voor hen, worden
weggelaten uit het lied van de engelen, wat aantoont dat deze oudsten
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een diepere belangstelling hebben in de verlosten dan de engelen
zelf. Een moeilijkheid kan mogelijk verrijzen door de woorden ‘en zij
zullen op (over) de aarde regeren’.; maar de juiste lezing is, ‘over de
aarde’; en omdat het zeker nooit gezegd wordt dat de hemelse heiligen
weer opnieuw op de aarde zullen wonen wordt duidelijk beloofd dat
wanneer Christus over de aarde regeert, zij met hem zullen regeren.
De lofprijzing van de engelen volgt.
‘En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rond de troon en
de levende wezens en de oudsten, en hun getal was tienduizenden
tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, en zij zeiden met
luider stem: Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht
en de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof’ (vs.
11, 12).
Ten tijde waarover hier gesproken wordt bereiken de woorden van de
Psalmist bijna hun vervulling: ‘De Here (Jahweh) heeft zijn troon in
de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles’ (Ps. 103:19);
en zelfs nu ‘Zijn engelen, (die krachtige helden) die uitmunten in
kracht, ‘Zijn dienaars die Zijn woord volvoeren’ (vs. 20), ‘de Zoon des
mensen’, door wie Zijn regering wordt uitgevoerd en die op het punt
staat alle dingen onder Zijn voeten te hebben (Ps. 8:4-6). Maar er is
een groot verschil tussen deze aanbidding van de engelen en die van
de oudsten. De engelen zien op Zijn ‘gehoorzaamheid tot de dood’
en erkennen dat het is als het geslachte Lam dat Hij aanspraak of
recht heeft heerlijkheid en zegen(ing) te ontvangen; maar zij zeggen
niets over verlossing. Voor hen is het centrale doel (object) in het
kruis de volmaakte gehoorzaamheid die daar gemanifesteerd wordt
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(openbaar gemaakt wordt); voor de oudsten is het centrale doel in
het kruis het verlossingswerk dat daar volbracht werd Maar het koor
van lofprijzing stopt hier niet. Het oog van de profeet staart naar
voren in een gezicht op de universele aanbidding die aan de naam
van God en van het Lam zal worden gegeven. De Psalmist weet niets
van getroonde oudsten in de hemel, maar hij dagvaart, niet alleen de
engelen, maar al Gods ‘werken aan alle plaatsen zijner heerschappij’
om de Heer te loven’ (Ps. 103:22) En hierin verrijzen het gezicht (de
visie) van Johannes na de zangen van de oudsten en van de engelen,
ook de lofzangen van de schepping.
‘En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde
en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op
de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en
de macht tot in alle eeuwigheid. En de vier levende wezens zeiden:
Amen. En de oudsten vielen neer en aanbaden <Hem Die leeft in alle
eeuwigheid>’ (Openb. 5:13, 14).
De woorden in onze lezing toegevoegd, ‘Hem die eeuwig leeft’, hebben
geen autoriteit en bederven het gedeelte 7. Want de aanbidding aan
God gegeven in dit hoofdstuk is niet aan God als de Schepper, of als
de Eeuwige, maar aan God die op de oordeelstroon zit en aan Jezus
als het geslachte Lam, aan wie het oordeel is overgegeven.
Deze twee hoofdstukken vormen dan de inleiding op de oordelen
die volgen op de opname van de gemeente en inleiden tot de dag van
de Heer. De tegenwoordige bedeling van de genade is tot een einde
gekomen en God neemt de draad weer op van Zijn schema van aards
7

De toevoeging staat niet in de Telos vert. wel in de HSV
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bestuur waarvan Christus altijd het middelpunt is. Hij verschijnt
in het eerste hoofdstuk als de Schepper die op het punt staat Zijn
rechten over de wereld die Hij gemaakt heeft te verklaren en altijd
indachtig het verbond dat Hij aanging met Noach. Hier wordt Hij
aanbeden als Heer, God de Almachtige (hfst. 4:8), terwijl Christus
niet als gescheiden van de heerlijkheid van God wordt gezien, of als
hebbende enige onderscheiden waardigheid als Zoon des mensen.
In het volgende hoofdstuk echter wordt God niet voorgesteld als de
‘Schepper’, maar als de Rechter en dan verschijnt Christus als mens,
als Degene die was ‘gebracht als een Lam naar de slachter’ maar die
nu tevoorschijn komt, bewapend met alle kracht van God als ‘de
Leeuw uit de stam van Juda’ om Zijn uitverkoren volk te wreken en
als ‘de wortel van David’ om de wereld in gerechtigheid te richten en
de volken in zijn trouw’ (Ps. 103:13). Als zodanig, verenigen zich de
verlosten in de hemel, de engelen en de gehele schepping om Zijn lof
te prijzen. Inderdaad wordt de aanbidding van de schepping slechts
vooruitlopend gezien, terwijl de blik van de profeet hierin doorgaat,
evenals in andere gevallen, buiten de onmiddellijke tegenwoordigheid,
om de glorieuze resultaten die zouden vloeien uit de droevige tonelen
van oordeel die nu op het punt staan te beginnen.
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De zegels
Hoofdstuk 6 tot 8:1
Het verzegelde boek van oordelen wordt nu toevertrouwd aan
Christus en God begint ‘om zijn werk te doen - vreemd zal zijn werk
zijn; en om zijn daad te verrichten - ongewoon zal zijn daad zijn’
(Jes. 28:21). Vanaf het zesde hoofdstuk tot het einde van het elfde
hoofdstuk volgen de oordelen elkaar in regelmatige volgorde op.
•

De eerste serie zijn zij die worden opgevoerd bij de opening van
de zeven zegels (hfst. 6:1 - 8:5).

•

De tweede serie zij die worden aangekondigd door het klinken
van de zeven bazuinen (hfst. 8:6 - 11:15).

Deze twee series van zevenvoudige oordelen omvatten de gehele
tijdscyclus, van het opnemen van de gemeente om bij Christus te zijn
tot begin van zijn regering over de aarde. Nadat deze gedetailleerd
zijn, neemt de Geest de ziener mee terug om getuige te zijn van
enkele gedeelten van de meer gesloten tragedie, speciaal van Gods
handelingen met Israël, de laatste fase van wetteloosheid van de volken
en het oordeel dat uitgeoefend wordt over de grote hoer die ontucht
gepleegd heeft met de koningen van de aarde en dronken geworden
is van het bloed van de heiligen. Wij zullen eerst de oordelen onder
de zeven zegels nagaan.
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Het eerste zegel
‘En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde
één van de vier wezens zeggen als een stem van een donderslag: Kom!
En ik zag en zie, een wit paard, en hij die er op zat had een boog, en
hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnend en om te
overwinnen’ (vs. 1, 2).
Men behoeft nauwelijks de gedachte te bestrijden dat deze ruiter
de Here Jezus is en dat Zijn overwinningen de triomfen van het
evangelie zijn. Ongetwijfeld komt Christus later vanuit de hemel op
een wit paard (hfst. 19:11); maar een wit paard symboliseert slechts
overwinnende macht, en, evenals de leeuw, de troon, de kroon en
andere emblemen worden gebruikt zonder te letten op het morele
karakter van hen met wie het wordt verbonden. Christus wordt een
leeuw genoemd en de duivel eveneens. God heeft een troon en satan
eveneens. Christus heeft vele kronen en dat heeft de draak ook. Het
loutere beeld dan van een leeuw, een troon, of een kroon bewijst
niets over de natuur van degene over wie gesproken wordt. Dit moet
worden geleerd uit de samenhang. Dit geldt ook voor het witte paard.
Wij moeten vragen wat de omgeving laat zien van hem die er op zit.
Indien we deze verkeerde opvatting afwijzen is de betekenis
duidelijk. Wat het verleden betreft geven deze zes zegels ongetwijfeld
een algemene schets van oordeel op de aarde, of van vervolging
van christenen en ten slotte van de val van het heidense Romeinse
Rijk. De toepassing op de toekomst is echter veel belangrijker daar
zij toont dat wanneer God zich voorbereidt om het christelijke
koninkrijk op aarde te vestigen het werk van oordeel begint. Het
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eerste toneel ontsluit een overwinnende strijder die voortgaat op zijn
veroveringstocht. Hij is bewapend met een boog, wat de snelheid en
het uitgestrekte bereik (gebied) van zijn aanwinsten aanduidt. Een
kroon wordt hem gegeven die mogelijk aantoont dat hij niet van
oorsprong van koninklijke afkomst is, maar keizerlijke of koninklijke
waardigheid heeft verkregen door zijn successen als krijger naar de
wijze van een Napoleon de eerste. Dit dan is niets meer dan een
gesel van de voorzienigheid, misschien niet opmerkelijker dan andere
waarvan de geschiedenis wemelt.
Het tweede zegel
‘En toen het [Lam] het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede
levende wezen zeggen: Kom! En een ander paard, vuurrood, trok
uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te
nemen en [te maken] dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een
groot zwaard gegeven’ (vs. 3, 4).
Het snelle succes van de overwinnaar onder het eerste zegel wordt
gevolgd door een verdere uitbraak van oorlog. Het rode paard en
het grote zwaard gegeven aan de rijder zijn duidelijk symbolen van
bloedstorting. Vrede verlaat de aarde’. Volk zal opstaan tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk’. Oorlog en slachting op grote schaal
worden aangeduid door dit tweede zegel.
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Het derde zegel
‘En toen het [Lam] het derde zegel opende, hoorde ik het derde
levende wezen zeggen: Kom! En ik zag en zie, een zwart paard, en hij
die erop zat had een weegschaal. En ik hoorde als een stem in [het]
midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor
een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen
schade toe aan de olie en de wijn’ (vs. 5, 6).
Het zwarte paard duidt rouw en ontsteltenis aan. Verwoestende
oorlogen hebben hongersnood gebracht. De ‘weegschaal’ in de hand
van de ruiter herinnert aan de profetie van Ezechiël, betreffende
de overwinning door het leger van Nebukadnezar van Jeruzalem:
‘Mensenkind, zie, Ik verbreek de staf des broods in Jeruzalem en zij zullen brood eten, in afgewogen hoeveelheid, met kommer;
water zullen zij drinken, in afgemeten hoeveelheid in stomme
smart’ (Ezech. 4:16). Het is een uitstekend beeld van buitengewone
schaarsheid. De gegeven prijzen geven ook bedektelijk te kennen dat
de gewoonste levensbenodigdheden buitengewoon duur zijn; want er
wordt gecalculeerd dat zij ongeveer acht keer de toen gangbare prijs
waren. Dit laat buitengewoon lijden doorschemeren, inderdaad niet
onder de rijken, wiens olie en wijn niet geraakt worden, maar onder
de armen, die bijna buiten hun bereik de kost zoeken van zelfs het
gewoonste voedsel, zoals gerstenbrood.

96

De zegels

Het vierde zegel
‘En toen het [Lam] het vierde zegel opende, hoorde ik, [de] stem
van het vierde levende wezen zeggen: Kom! En ik zag en zie, een
bleekgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was <de> dood, en de
hades volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel
van de aarde om te doden met [het] zwaard en met honger en met
[de] dood en door de wilde dieren van de aarde’ (vs. 7, 8).
Deze kronen (zijn) de ellende van deze vier voorafgaande oordelen.
Verovering leidende tot bloedvergieting en honger heeft in het groot
tot verwoesting en rampzaligheid geleid. Het bleekgroene paard,
kenmerkend voor vervallen gebrek en wanhoop, heeft de dood als
haar berijder. De Hades, de niet-geziene wereld, volgt in zijn stoet,
als om zijn slachtoffers te verslinden overeenkomstig de levendige
beeldspraak van de profeet: ‘Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd
open en spert het zijn muil op mateloos, zodat daarin verzinkt de
luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel
is’. De dood ontvangt macht over ‘het vierde deel van de aarde’ om
daar te doden met vier pijnlijke oordelen’ van God - ‘het zwaard, de
honger, het wild gedierte en de pest’ (Ezech. 14:21). Het land verwoest
door het zwaard; de ongelukkige overlevenden achtergelaten met
verwoeste velden en bronnen om te sterven van honger en pest; wilde
beesten die hun legers verlaten en rondsluipen over het verlaten land;
dat is het beeld van de weeën die, mogelijk op geen ver verwijderd
tijdperk over deze wereld hangen. Hoe gezegend is het deel van hen
die, nadat ze het woord van Christus’ lijdzaamheid (geduld) hebben
gehouden, uit dit ‘uur van verzoeking dat over het hele aardrijk zal
komen’ (vs. 10) gehouden zullen worden
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Hier zijn dan de eerste oordelen. Daar is, tot nu toe, geen zichtbare
interventie van goddelijke macht. De slechte hartstochten van de
mens, die tot oorlogen en rampen hebben aangezet in alle eeuwen
zijn slechts de instrumenten die gezien worden. Maar het is de eerste
adem van die wervelwind van oordeel die spoedig over de aarde zal
vagen. Vergelijk dit met de eigen woorden van onze Heer over de
tekenen van Zijn ‘komst en het einde van eeuw’ (Matt. 24:3) Zich
richtende tot de discipelen als vertegenwoordigers van hen die dan
naar Hem zullen uitzien, zegt Hij: ‘En u zult horen van oorlogen
en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit
<alles> moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; want volk
zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen
hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit
alles is echter het begin van de weeën’ (Matt. 24:6-8) Oorlogen,
hongersnoden en pestilentiën, zijn daarom de inhoud van de eerste
vier zegels, gepredikt door onze Heer Zelf, als onder de tekenen
van Zijn komst ten oordeel aan het einde van de eeuw. Een verdere
overeenkomst zullen we vinden als we komen tot het volgende toneel.
Het vijfde zegel
‘En toen het [Lam] het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de
zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het
getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden:
Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U
ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen
werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog
een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun
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broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn’
(vs. 9-11).
Hier worden dan oorlog, hongersnood en pestilentie gevolgd door
vervolging. Precies dezelfde dingen worden gezien in de profetie
waaruit we reeds aanhaalden in Mattheüs. Onze Heer vervolgt: ‘Dan
zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden, en u zult
gehaat zijn door alle volken ter wille van mijn naam. En dit evangelie
van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een
getuigenis voor (al de) alle volken [of heidenen] (vs. 9-14). Naar welke
periode dan verwijst deze vervolging en op wie valt dit?
Als we een algemene verwijzing toestaan aan het martelaarschap van
de christenen onder de heidense keizers, zal toch de overeenstemming
van deze profetie met Mattheüs aantonen dat haar hoofd vervulling
ligt in de moeilijkheden die vooraf gegaan zijn aan de komst van
de Zoon des mensen. De verlosten van de tegenwoordige en van
de voorbije bedelingen zullen reeds in de hemel zijn. Wie zijn dan
deze martelaars? Zij moeten bestaan uit hen die het woord van
God hebben na het vertrek (de opname) van de gemeente. Geeft de
beschrijving hier op antwoord aan?
De Openbaring zegt dat deze heiligen ‘geslacht waren om het woord
van God en om het getuigenis dat zij hadden (Openb. 6:9). Dit zou
toegepast kunnen worden of op het Christendom of op het getuigenis
van gelovige Joden nadat de gemeente is op (weg) genomen. Maar in
Mattheüs is het Joodse karakter van het getuigenis duidelijk, want de
Heer zegt, ‘u zult door allen gehaat worden ter wille van mijn naam’
(Matt 10:22; Mark. 13:13; Luk. 21:17).
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Het woord ‘the, of de’ dat weggelaten is in onze vertaling, is
belangrijk; want ‘de volken’ is de uitdrukking die gebruikt wordt
om de heidenen van de Joden te onderscheiden. De profetie van de
Heer is daarom opdat de gelovige Joden, die Zijn woord in deze
dagen verkondigen, de gehaten van de volkeren zullen ontmoeten.
Geen wonder; want daar de heidenen streven naar macht en hun
zelfverheffing met kracht doorzetten, zoals getoond in de eerste vier
oordelen, zullen de gelovige Joden geen evangelie der genade voor alle
mensen verkondigen, maar ‘het evangelie van het koninkrijk’ van
de komende Messias die alle aardse heerschappij omver zal werpen,
Zijn troon in Sion zal vestigen, en Zijn volk boven alle naties van de
wereld zal verhogen. Welke regering zou een dusdanige prediking
tolereren? Welke monarchie uit de heidenen zou de boden van zulk
een revolutionair geloof niet proberen te kruisigen?
Dit is het dan dat de vervolging zal uitlokken. ‘Het evangelie van
het koninkrijk’ is een uitdrukking die in de christenheid nooit wordt
gebruikt, maar van de goede tijding van het Messiaanse koninkrijk
als voorzegt door Johannes de Doper en door onze Heer Zelf voordat
het volk Zijn aanspraak had verworpen. Terwijl ‘En dit evangelie
van het koninkrijk moet over het hele aardrijk worden gepredikt tot
een getuigenis voor alle volken’ (Matt. 24:14), aantoont dat het de
proclamatie is van het Messiaanse koninkrijk voor de volken van de
wereld.
In het Lukas evangelie, waar de profetie het in verband brengt met
gebeurtenissen die voorafgaan aan de verwoesting van de tempel
en de stad door het Romeinse leger, wordt ‘het evangelie van het
koninkrijk’ niet genoemd en van de beschreven vervolging wordt

100

De zegels

niet gezegd dat zij in het bijzonder door de volken is, maar door
Joden en volken gelijk op.
‘Voor dit alles echter zullen zij hun handen aan u slaan en u
vervolgen, terwijl zij u overleveren in de synagogen en gevangenissen
en u brengen voor koningen en stadhouders terwille van mijn naam’
(Luk. 21:12).
Het verschil is belangrijk, want het helpt om aan te tonen dat de
profetie in Mattheüs in verband staat, niet met de voorafgaande
gebeurtenissen, de belegering van Jeruzalem, maar met de weeën
en moeilijkheden die vooraf gaan aan de dag des Heren, dezelfde
periode waarvan gesproken wordt in de Openbaring.
De martelaren dan onder het vijfde zegel sneuvelen nadat de gemeente
is opgenomen en wanneer God zijn bedoelingen betreffende Israël
weer heeft opgenomen. Zij hebben te doen met een God van oordeel
en roepen dat hun bloed gewroken moge worden. Hoe ongepast is
zulk een gebed zelfs in de mond van deze gesneuvelden, totdat de
tijd van oordeel aanbreekt. Zij die met Christus zijn zullen zeker
het woord van zijn lijdzaamheid (geduld) houden zoals zij op aarde
deden. Zou Stefanus, die onmiddellijk voor zijn dood voor zijn
moordenaars bad, dit uitroepen onmiddellijk na zijn dood? Indien
niet, dan behoren deze martelaren niet tot de periode van de gemeente,
maar tot de periode toen Christus werd opgewekt voor het oordeel.
Zij zijn van die uitverkorenen die God spoedig zal wreken, omdat
zij ‘dag en nacht tot Hem roepen en laat Hij hen lang wachten?’
(Luk. 18:7). De psalmen zijn gevuld met hun gebeden: ‘Sta op, Here,
laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn
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gericht worden’ (Ps. 9:19-20). En opnieuw, ‘Verbreek de arm van de
goddeloze en boze mens; straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet
meer vindt’ (Ps. 10:15).
Dit is niet de taal van een christen onder vervolging, maar past bij
hen die met Christus verbonden zijn wanneer de dagen van Zijn
geduld voorbij zijn en Hij handelt in oordeel jegens de wereld. Witte
klederen worden hen gegeven als teken van de goedkeuring van
Christus. Maar zij worden toch gelaten als zielen onder het altaar;
niet opgestaan zoals de oudsten die reeds volmaakt zijn door de
verlossing van hun lichamen. Dit zijn andere martelaren die nog
moeten sterven en zij moeten blijven totdat dezen ook hebben geleden
(dwz. de marteldood zijn gestorven).
Het zesde zegel
‘En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een
grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele
maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde,
zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een
harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boek dat
wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen
gerukt. En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over
duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich
in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen
en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van
Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de
grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’ (vs. 12-17).
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Natuurlijk moet dit niet letterlijk genomen worden. Zo’n beroering
zou totaal verderfelijk voor het universum zijn terwijl de wereld
bestaat lang na deze gebeurtenissen. Het is dan een figuurlijke
beschrijving, ontleend aan de prachtige profetie van Joel betreffende
de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de dag van de Heer: ‘Ik
zal wonderen geven in de hemelen en op aarde, bloed en vuur en
rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan
in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt’ (Joël
2:30-31). Een deel van de beeldspraak wordt dus genomen van de
woorden van Jesaja wat beschrijft ‘de Heer koestert toorn tegen alle
volken’ (vs. 2), en waar hij zegt, ‘Al het heir des hemels vergaat en
als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heir valt af,
zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom
afvalt’ (Jes. 34:2, 4). Deze passages tonen niet alleen de tijd en de
omstandigheden, maar de eigenlijke verklaring van de gebruikte
beelden uit de Openbaring, De tijd is er voor het komen van ‘de grote
en vreselijke dag van de Heer’. De omstandigheden zijn Gods oordeel
van de volken. De uitlegging van de beelden is de omverwerping
(het ten val brengen) van de machten van de aarde door grote sociale
en politieke beroeringen. Dat is de betekenis die hier moet worden
verbonden aan een ‘grote aardbeving’ (vs. 12). De zon, de opperste
autoriteit wordt verduisterd en de lagere machten, de maan en de
sterren, worden of in beroering gebracht of totaal te niet gedaan
(omver geworpen). Plaatsen van sterkte of van zekerheid, de bergen
en de eilanden, worden verwijderd; en een algemeen wankelen van
alle koninkrijken volgt op de oorlogen die hebben gewoed, en de
ellende en anarchie die zij in hun nasleep hebben gebracht.
Deze kolossale verdeeldheid vult alle harten met ontzetting. De
wederkomst van Christus in oordeel was voorzegt; en hoewel de
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wereld hen bespotte, roept de wijd verspreide omverwerping de
profetie weer voor de geest (in herinnering) en een huivering voor
het komende oordeel grijpt het volk aan. Er is geen berouw, geen
roep om genade, slechts angst voor wraak en een dolle (razende) wens
om te ontkomen die getoond wordt door hun roepen tot de bergen
en de rotsen op hen te vallen en hen te verbergen voor de gevreesde
gramschap (toorn). Maar hun huivering is te vroeg. De oordelen die
vooraf gaan aan de grote dag van de gramschap zijn begonnen; maar
niet die dag zelf. De mens zal worden toegestaan iets langer in zijn
zonde door te gaan om aan te tonen dat zijn angst zijn hart niet
verandert, maar dat bij hem, als bij Farao, ieder oordeel wanneer het
voorbij gegaan is, alleen zijn wanhopige hardheid slechts toeneemt.
Er is iets vreselijks in de gedachte aan een wereld die het uitschreeuwt
om te worden beschermd ‘tegen de wraak van het Lam’, de wraak
van de Zachtmoedige en de Nederige, die ‘om onze overtredingen
werd doorboord, en om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld’
(Jes. 53). Maar dit is een ernstige waarheid. Dezelfde stem die nu zegt
‘Kom tot Mij’, zal als Zijn tedere uitnodigingen worden geweigerd,
tenslotte zeggen ‘Ga weg van Mij, jij vervloekte’. Nu is het de dag
van redding; dan zal het de dag van oordeel zijn; en zeker iedere pijl
van oordeel zal in zijn geheel branden bij de gedachte aan gering
geschatte genade.
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Tussenruimte tussen het zesde
en het zevende zegel
Hoofdstuk 7
Na het zesde zegel komt een pauze, gedurende welke we een getrouw
overblijfsel zien dat gered wordt op aarde zoals we reeds één gezien
hebben gered voor de hemel. Dit overblijfsel bestaat uit twee groepen;
ten eerste een bepaald aantal uit Israël; en vervolgens een ontelbare
schare uit de volken.
I. Het overblijfsel van Israël

In de verzen 1 - 3 zien we het geredde overblijfsel van de twaalf
stammen van Israël:
‘Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde,
die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou
waaien over de aarde, noch over de zee, noch over enige boom. En
ik zag een andere engel opkomen van [de] opgang van [de] zon die
[het] zegel van [de] levende God had; en hij riep met luider stem tot
de vier engelen wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te
brengen, en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan
de zee, noch aan de bomen, voordat wij de slaven van onze God aan
hun voorhoofden hebben verzegeld’ (vs. 1-3).
De ‘vier engelen die staan op de vier hoeken van de aarde’ zijn de
bedienaars van Gods oordelen, die zich zelfs met de verst afgelegen
gebieden van de wereld bezighouden’. De vier winden van de aarde’
zijn die in beroering brengende elementen die in alle windstreken
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bestaan die God naar Zijn wil in oordeel kan loslaten. Dus van
Gog, de grote vijandige macht genoemd in Ezechiël, wordt gezegd
‘dat zij optrekken als een onweer’ (Ezech. 38:9 ); en Jahweh wordt
beschreven, wanneer Hij Israël bevrijdt van hun vijanden ‘als een
beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui’
(Jes. 32:2).
Wat wordt dan aangeduid door de aarde, de zee, en de bomen?
De aarde wordt in de Schrift gebruikt voor de volken die onder
gevestigd standvastig bestuur staan; terwijl de zee een natuurlijk
veelbetekenend beeld is van menigten, in het bijzonder van volken
in een in de war gestuurde toestand. Dus tussen de paar symbolen
verklaarde symbolen in dit boek lezen we dat ‘de wateren die u hebt
gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen’
(Openb. 17:15). In een ander hoofdstuk wordt de laatste monarchie
uit de volken beschreven als opstijgende ‘uit de zee’ (Openb 13:1)
en in Daniël komen alle vier dieren die de vier niet-Joodse machten
vertegenwoordigen uit een toneel dat zich baadt in verwarring en
anarchie, waar ‘de vier winden des hemels de grote zee in beroering
brengen’ (Dan. 7:2).
Het beeld wordt veel gebruikt waar de Psalmist spreekt over de
Heer die ‘het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar
golven en het rumoer der natiën’ (Ps. 65:8). Een boom is, van de
andere kant, een welbekend Schriftuurlijk beeld van iets groots op de
aarde: ‘Want er is een dag van de Here der heirscharen tegen al wat
hoogmoedig is en trots tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd
worde; tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle
eiken van Basan’ (Jes. 2:12, 13). De betekenis van de beeldspraak is
daarom dat God op het punt staat, door Zijn door de Voorzienigheid
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beschikte tussenpersonen, de engelen, verschillende elementen van
sociale beroering los te laten op de volken die onder gevestigd bestuur
staan, de verontruste massa van de volken en de groten van de aarde.
Maar voordat dit grote zich verheffen begint herinnert God zich Zijn
uitverkorenen en voorziet in hun veiligheid. Voor hun bevrijding
daalt een engel neer ‘uit het oosten’. Het oosten is de hoek van het
verrijzen van de zon en hoe zullen Gods uitverkorenen zich er dan
mee bezig houden? Zij zullen uitzien naar ‘de Zon der gerechtigheid
die genezing onder haar vleugelen heeft’ (Mal. 4:2) In onze bedeling
moet de gelovige uitzien naar het oosten om zijn oog gericht te
hebben op de ‘blinkende morgenster’, de heraut, de aankondiger, van
de komende dag. In de in dit toneel beschreven tijd is het oosten nog
het gebied van de hoop en hoewel de Heer Zelf nog niet verschijnt
voor de bevrijding van Zijn volk, verheft Zijn engel zich om hen op
het voorhoofd te merken (te verzegelen) met: het zegel van de levende
God (Openb. 4:3-8). Dit is niet de Heilige Geest van God met Wie
u verzegeld bent tot de dag der verlossing (Ef. 4:30). De Geest zal
dan niet zijn gegeven zoals nu; maar de engel, één van ‘die tot dienst
uitgezonden dienende geesten ter wille van hen die de behoudenis
zullen beërven (Hebr. 1:14), plaatst het zegel van de levende God,
het onderpand van leven en bevrijding, op hun voorhoofd. Het is als
‘de Zoon van de levende God’ dat Christus een gemeente bouwt die
veilig is tegen de macht van de dood. Als verzegeld door de levende
God zullen deze latere heiligen worden verzekerd tegen de macht van
de dood. De pijlen van de dood en de hades glinsteren onschadelijk
terzijde van hen die worden beschermd achter het schild van ‘de
levende God’.
Vers 4-8
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Hier is het nummer duidelijk symbolisch, terwijl twaalf het getal is
van de administratieve volmaaktheid, terwijl zeven dat is van van
de mystieke of hemelse volmaaktheid. Zo zijn er twaalf patriarchen,
twaalf apostelen, en hier twaalfduizend verzegelden uit elk van de
twaalf stammen. Waarom de stam van Dan wordt weggelaten kan
slechts worden gegist (verondersteld). Het is niet omdat de stam wordt
afgesneden; want bij de nieuwe indeling van het land, voorzegt door
Ezechiël in Ezechiël 48:1 bezit Dan het noordelijkste deel. Historisch
gezien vertegenwoordigt dit overblijfsel de Israëlitische gelovigen
in de vroege gemeente; maar de historische vervulling is, zoals we
hebben gezien, slechts een ondergeschikte en de hoofdomvang van
deze profetie is nog toekomst. Wat we daarom hier leren is, dat
voordat de weeën op het punt staan over de aarde te vallen na het
zesde zegel, een overblijfsel uit de twaalf stammen van Israël speciaal
gekenmerkt zal zijn (worden) door God ter bevrijding.
II. Het overblijfsel uit de volken

Vers 9-17
Maar behalve deze verzegelde schare van Israël zien we een andere
ontelbare menigte uit de volken ook weggelegd voor zegen.
‘Daarna zag ik en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit
elke natie en alle geslachten en volken en talen, stond voor de troon
en voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken
in hun handen. En zij riepen met luider stem de woorden: Het heil
aan onze God die op de troon zit en aan het Lam’ (vs. 9, 10).
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Deze schare is ‘met lange witte kleren bekleed’ de symbolen van
gerechtigheid en heeft ‘palmtakken in hun handen’, de symbolen
van overwinning. Hun lied dat de bevrijding beschrijft tot ‘God die
op de troon zit en aan het Lam’ is heel anders dan de lofprijzing van
de gemeente - ‘Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft
verlost door zijn bloed’ (hfst. 1:5); en van het lied van de oudsten
die de waarde van Hem verkondigen die ‘is geslacht en voor God
gekocht heeft met uw bloed uit elk geslacht etc’ (hfst. 5:10). Deze
overwinnaars zeggen niets over het bloed of de verlossing, maar
schrijven slechts de redding toe God op Zijn troon en aan het Lam.
Toch zien wij achteraf dat zij ‘hun lange klederen gewassen hebben
en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam (hfst. 7:14).
Vanwaar dan de stilte bij dit onderwerp bij hun uitbarsting van lof?
Dat komt voort uit hun omstandigheden. De troon waarvoor zij staan
is geen genadetroon maar één van gerechtigheid en het Lam wordt
hier gezien niet als geslacht voor de zonde, maar als een uitgevoerd
oordeel. Zoals de zielen onder het altaar bidden dat hun bloed mag
worden gewroken, zo hebben deze heiligen geroepen om bevrijding
door het oordeel van hun tegenstanders. De komst van Christus is
voor hen bevrijding van aardse vervolging en bevestiging in aardse
zegening. De ogen van de profeet zien vooruit naar het gehele
resultaat, wanneer hun lof oprijst tot God en het Lam als zodanig
tussen beide is gekomen voor hun redding (behoudenis). De genade
van God in het geven van Zijn Zoon, of de liefde van Christus door
hen met zijn bloed te verlossen, is hier niet het onderwerp van hun
gedachten, maar eerder de bevrijding die tussenbeide gekomen is in
het oordeel ten behoeve van hen. Dit is het contrast thema van de
Psalmen’. Ja, Gij zult hen de rug doen keren, met de pees van uw
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boog legt Gij aan op hun gelaat. Verhef U, o Here, in uw kracht, wij
willen uw sterkte met psalmen bezingen’ (Ps. 21:13, 14).
Het antwoord van de engel op de uitroep van deze menigte is op een
zelfde toon’.’ En alle engelen stonden rond de troon en de oudsten
en de vier levende wezens, en zij vielen op hun gezicht neer vóór de
troon en aanbaden God en zeiden: Amen! De lof en de heerlijkheid
en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte
zij onze God tot in alle eeuwigheid! Amen (hfst. 7:11-12).
Als we dit vergelijk met de zang van de engelen in hoofdstuk 5,
dan vinden we niet langer dat ‘het Lam dat geslacht is’ het op de
voorgrond tredende voorwerp is. Ongetwijfeld neemt Christus het
koninkrijk als mens onder deze naam. Hier echter is het onderwerp
niet de naam, maar het feit. De engelen geven lof (prijzen) dat het
koninkrijk van God tenslotte gevestigd is in duidelijke kracht en
heerlijkheid, terwijl de zo bewerkte bevrijding het onderwerp van
dankzegging is voor de palmdragende menigte.
Maar het ware karakter van dit toneel, wordt ontvouwd als we
doorgaan, lees (hfst. 7:13-14). Deze overwinnaars zijn personen die
niet slechts gekomen zijn uit ‘de grote verdrukking’, maar uit ‘de
grote verdrukking’. Nu ‘de grote verdrukking’- wat de juiste lezing
is -, is een (tijdperk) even duidelijk omschreven als de dag van de
Heer of ieder ander duidelijk gekenmerkt tijdperk uit de Schrift. Het
is de reeds genoemde periode en die aangehaald is uit Jeremia, die
ze noemt ‘de tijd van Jakobs benauwdheid’ (Jer. 30:7) en verklaart
‘dat hij daaruit zal gered worden’; de periode waarover gesproken
wordt door Daniël, die zegt het is ‘een tijd van grote benauwdheid,
zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.
Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven
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wordt bevonden’; de periode genoemd door de Heer Zelf, die ook
haar weergaloos karakter benadrukt (Dan. 12:1).
Dit is ‘de grote verdrukking’ waaruit deze overwinnaars uit de volken
komen; want het leed, hoewel het haar brandpunt heeft onder de
Joden, strekt zich uit naar ‘de gehele wereld om hen te beproeven die
op de aarde wonen’. Welke ondergeschikte (secundaire) toepassing
daarom deze profetie ook moge hebben voor de gemeente in vroegere
tijden van vervolging, haar voornaamste toepassing is voor een andere
en heel verschillende (andere) klasse van lijders. De gemeente zal nooit
ingaan in het ‘uur van de verzoeking’. Dezen dan, zijn gelovigen die
op aarde bestaan nadat de gemeente is opgenomen en uitzien naar de
komende Messias. Hoewel niet van Israël, vertrouwen zij het woord
dat speciaal over die dag gesproken is, ‘En het zal geschieden, dat
ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden’ (Joël
2:32). Zij hebben daarom ‘hun kleren gewassen en ze wit gemaakt in
het bloed van het Lam’ (Openb. 7:14).
Nu, waarom wordt ‘de grote verdrukking’ hier vermeld? En waarom
wordt ons een gezicht getoond van hen die overwinnend er door gaan?
De invoering van zulk een onderwerp zou geheel zonder betekenis
zijn als het niet zo was dat het verhaal ons nu niet had gebracht tot
de eindgrens van deze vreselijke eeuw. De beschreven oordelen onder
de eerste zes zegels zijn bezoekingen door de Voorzienigheid beschikt
van een verschrikkelijke natuur, maar zij zijn slechts ‘het begin
van de smarten’. De heviger oordelen die ‘de grote verdrukking’
vergezellen staan op het punt om te beginnen en twee dingen
worden daarvoor eerst ten toon gesteld. Het ene is de verzegeling
van een definitief symbolisch getal voor de twaalf stammen van
Israël, dat aantoont dat zij nog zullen worden bewaard en bewaard
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in administratieve volmaaktheid, door al deze voor de deur staande
oordelen heen. Het andere is een gezicht waaruit we leren dat een
ontelbare schare van heidenen ook overwinnend door deze periode
zal gaan en waardig vereerd zal worden met speciale gedenkplaten
van de gunst van God. Alles hier komt overeen met de wegen van
Gods handelen met de wereld nadat de gemeente is opgenomen. De
kenmerkende zegen van de gemeente is, dat ze niet komt in de grote
verdrukking; terwijl de zegen van hen die hier genoemd worden is
dat zij er overwinnend uit komen. Hun lof is ook geheel verschillend
van die van de gemeente, die niet verwijst naar de verlossing door het
bloed van Christus, maar naar de redding door Zijn kracht. Het is de
acclamatie van personen die bevrijd zijn, niet van hun zonden, maar
van hun verdrukkers. Bovendien, omdat de gemeente bestaat uit
een overblijfsel van Israël, samen met geredden uit de volken, waren
(werden) zij, wanneer eenmaal bekeerd, ‘gedoopt met één Geest in
één lichaam’ en gevormd in Christus ‘één nieuwe mens;’ terwijl in
dit toneel niets meer gemerkt is dan de belofte gegeven aan Israël, en
het verschil tussen de wegen van God jegens deze stammen en jegens
de volken. De 144.000 worden van te voren verzegeld als het speciale
voorwerp van de zorg van God; de anderen verschijnen alleen aan
het eind als de tekenen van overwinning op hen gezien worden.
Dit is natuurlijk; want in de inleidende oordelen tot het Messiaanse
koninkrijk zal Israël het speciale doel zijn van Gods raadsbesluiten
en liefde. Dat zij zouden worden verzegeld voordat het oordeel er
is, is daarom helemaal logisch met het principe waarop Hij dan zal
handelen omdat het ook logisch is dat grote aantallen uit de volken
zullen worden gered hoewel ze niet speciaal worden onderscheiden.
Maar sommigen kunnen denken dat, omdat de menigte ‘voor de
troon en voor het Lam staat, gekleed met witte klederen en palmen
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in hun handen’, zij zich in de hemel zullen bevinden, in plaats van een
gered overblijfsel op aarde te zijn. Wij moeten ons echter herinneren
dat het toneel symbolisch is en zo beschouwd komt het overeen met
hun zijn in de wereld. Als het op aarde is dat zij hun kleren wassen
en die wit maken waarom zou het niet op aarde zijn dat zij die
dragen? Als zij overwinnaars op aarde zouden zijn, waarom zouden
zij hun palmen niet op aarde dragen? Van de scharen in de hemel
wordt gezegd dat zij ‘rondom de troon staan’, maar van dezen wordt
gezegd dat zij er voor staan. Deze positie impliceert niet dat zij in de
hemel zijn. Gedurende de regering van Christus zal God Zijn aardse
troon hebben en de heerlijkheid van Christus zal op aarde worden
gemanifesteerd. Zelfs nu kunnen gelovigen ‘vrijmoedig tot de troon
der genade komen’ zonder in de hemel te zijn en zeker zou dergelijke
taal kunnen worden gebruikt over/omtrent Gods volk wanneer Zijn
tegenwoordigheid hen wordt toegestaan zoals het dan (te dien tijde )
zal zijn. Staande voor de troon en voor het Lam kan daarom alleen
een bijzondere toegangs nabijheid tot God betekenen, zoals Mozes
genoot, op de wijze waarin Hij dan zal worden benaderd.
De verbinding waarin zij zijn geplaatst moedigt deze conclusie
ook aan. De verzegelde duizenden van Israël zijn duidelijk bevrijd
en worden bewaard voor aardse zegen; want het doel van hun
verzegeling is dat zij door de oordelen niet zullen worden benadeeld.
Nu hoewel de schare uit de volken apart wordt genoemd, toch toont
haar verbinding met de Israëlieten aan dat zij een buitenste cirkel
vormen tot dit verzegelde overblijfsel, wat dezelfde soort (verlossing)
aan toont. Inderdaad de woorden ‘komen uit de grote verdrukking’
(hfst. 7:14) kunnen alleen betrekking hebben op personen die er door
gekomen zijn, niet op hen die er in vallen; want bevrijding betekent
vanaf deze tijd altijd ontsnapping met leven, niet de dood lijden.
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Bovendien, in het geval van de zielen onder het altaar en zij die later
door het beest worden geslagen, hun martelaarschap wordt duidelijk
vermeld en zij worden zo meteen gezien als levend en regerende met
Christus en hebben ‘deel aan de eerste opstanding’, (Openb. 20:46) terwijl over niets van dien aard wordt gesproken over deze in het
wit geklede schare. En zeker indien zij zich met de oudsten en de
engelen in de hemel hadden verbonden zou er iets gezegd zijn om
hun aanwezigheid te laten zien (tonen) Maar het gezelschap in de
hemel is precies hetzelfde in dit hoofdstuk als tevoren; niets wijst er
op dat een frisse menigte is aangetreden (binnen gekomen).
Deze ontelbare schare uit de volken dan, vertegenwoordigt hen, die
gedurende de grote verdrukking, geloofden in de komende Messias
en tenslotte, na ernstig lijden, met hun levens ontsnappen. Hun loon
wordt dan meegedeeld’. Daarom zijn zij voor de troon van God en
zij dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij die op de troon
zit zal zijn tent over hen uitbreiden’ (hfst. 7:15). Dit betekent niet
dat zij in de hemel zijn. De bejaarde Anna ‘week niet uit de tempel,
terwijl zij met vasten en bidden [God] diende, dag en nacht’ (Luk.
2:37). De hunkering van het goddelijke overblijfsel om in de tempel
van God te wonen wordt doorlopend uitgedrukt in de Psalmen’. Hoe
lieflijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen! Mijn ziel verlangt,
ja smacht naar de voorhoven des Heren; Mijn hart en mijn vlees
jubelen tot de levende God’ (Ps. 84:1, 2). Deze zegen is daarom strikt
in overeenstemming met het verlangen van de heiligen gedurende de
tijd van het millennium.
Gelovigen in de hemel wonen in het Vaderhuis, of bij Christus,
maar het zou nauwelijks gezegd kunnen worden dat God over hen
tabernakelt. Dit deed Hij echter in de wolkkolom in de woestijn;
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en dit zal Hij doen wanneer ‘De Here over het gehele gebied van
de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden,
des daags een wolk zal scheppen en des nachts een schijnsel van
vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte en tot
een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen’ (Jes. 4:5-6).
Dus de zegen die de scharen genieten zijn die, die beloofd zijn aan de
duizendjarige aarde.
‘Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben, en de zon zal
op hen geenszins vallen, noch enige hitte; want het Lam dat in het
midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen
van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen afwissen’
(Openb. 7:16-17). Dit zijn gezegende beloften, maar beloften die
eerder geschikt zijn voor een aards dan voor een hemels volk. In de
eeuwige toestand, ‘En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en
de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal
er meer zijn (Openb. 21:4) Want tranen en leed, pijn en dood, zijn
alle voorbijgegaan, terwijl de zegen van de schare uit de volken louter
vrijgesteldheid van ellende en bescherming tegen kwaad is. Zij zullen
noch honger noch dorst hebben. Voor een aards volk dat juist bevrijd
is van lijden, maar nog op het toneel van hun ontberingen is, is deze
belofte de meest gracieuze, maar hoe weinig passend voor hen die
wonen in het huis van de Vader.
Deze zegeningen worden ook beloofd aan het aardse volk gedurende
de regering van Christus,. want Hij zal komen en zeggen: ‘Gaat
uit! Tot hen die in de duisternis zijn : Komt te voorschijn!’ Aan de
wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide zijn; Zij
zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal
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hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan
waterbronnen (Jes. 49:9-10). Dit is geen profetie betreffende de hemel,
maar over het herstelde Israël; want het gaat verder met te verklaren
‘En Ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten’ en besluit door
te zeggen ‘en al het levende zal weten, dat Ik, de Here, uw Redder
ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs (vs. 26) En hoewel deze
zegeningen zijn beloofd aan Israël toont dezelfde profetie ons ook
het overblijfsel uit de heidenen, dat deelt, tenminste gedeeltelijk, in
hetzelfde deel’. Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn
om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van
Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken opdat mijn
heil reike tot het einde der aarde’ (Jes. 49:6).
Opnieuw, sprekende over de tijd ‘wanneer Jahweh der heerscharen
op de berg Sion en in Jeruzalem zal regeren en voor Zijn glorierijke
Ouden’, wordt gezegd dat: ‘Hij op deze berg de sluier zal vernietigen
die alle natiën omsluiert, en de bedekking waarmee alle volken bedekt
zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de
tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal
Hij van de gehele aarde verwijderen’ (Jes. 24:23; 25:7, 8). De tijd dan
wanneer deze profetie in de Openbaring haar vervulling krijgt is niet
gedurende de periode van de gemeente, noch in de eeuwige toestand
en de plaats is niet in de hemel. Het is een profetie over (betreffende)
het volk op aarde tijdens de gezegende eeuw wanneer Christus, die
Zijn vijanden geoordeeld heeft, zal regeren in gerechtigheid en er
vrede over de volken van de wereld zal zijn. Terug ziende dan naar
dit en het vorige hoofdstuk (hfst. 6 en 7), zien we het verband en
de betekenis. De eerste zes zegels vermelden de eerdere oordelen
die volgen op de opname van de gemeente. Daarna staat ‘de grote
verdrukking’ op het punt om te beginnen. Op dat moment herinnert
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God Zich Zijn uitverkoren Israël en het oordeel wacht, figuurlijk, tot
dezen zijn verzegeld voor hun bevrijding. Maar Gods genade sluit
ook scharen van de heidenen in. Dezen inderdaad, die dan niet Zijn
speciale voorwerp zijn, zijn niet verzegeld evenals de Israëlieten; maar
het gezicht dat verder gaat naar het einde van de verdrukking, onthult
hen in witte klederen en met palmen van overwinning, terwijl zij
de meest nabije toegang tot God genieten en in de volste genieting
zijn van Zijn zorg en gunst gedurende de periode van de regering
van de Messias. Dit interval is daarom niet, zoals sommige hebben
verondersteld, een onderbreking in de geregelde ontwikkeling van
de gebeurtenissen. Het kenmerkt de ontwikkeling van de lichtere
oordelen vermeld onder de eerste vijf zegels en toont Gods genadige
zorg voor zijn uitverkorenen gedurende de heviger oordelen die nu
nog moeten volgen. Of, als we dit boek vergelijken met de profetie
van onze Heer uit Matt. 24, dan tekent het de verdeling tussen ‘het
begin van de smarten’ genoemd in de eerste verzen en ‘de grote
verdrukking’ voorspeld in de latere verhandeling.
Het zevende zegel

Hoofdstuk 8:1
‘En toen het [Lam] het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen
in de hemel, ongeveer een half uur lang’. De profeet gaat dan verder,
‘En ik zag de zeven engelen die vóór God staan en hun werden zeven
bazuinen gegeven (vs. 1-2).
Sommigen hebben gedacht dat de zevende zegel de regering van
Christus inluidt en dat de zeven trompetten terug verwijzen naar
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een ander stel van voorafgegane oordelen. De tekst echter verwijst
terug, door stilzwijgen en haar woorden, naar een tegengestelde
conclusie. Zij maakt, expres of stilzwijgend, er geen melding van
dat de regering van Christus komende is. Van de andere kant, de
verschijning van de trompetengelen schijnt zo iets als de ontwikkeling
van het zevende zegel te zijn zoals de verschijning van de krijger op
het witte paard de ontvouwing was van het eerste zegel. De plechtige
voorbereidingen in de tussenruimte na het zesde zegel schijnt aan te
tonen dat de opening van het zevende zegel opgevolgd moet worden
door zeer grote gevolgen en het is duidelijk dat de stilte van een half
uur in de hemel geen gepaste (evenredige) vervulling is van zulke
verwachtingen. Toch wordt geen ander resultaat aangegeven, tenzij
de verschijning van de zeven engelen zo wordt bekeken.
Dit dan schijnt het natuurlijke gevolg te zijn en inderdaad het enige
gevolg dat de tekst toelaat Vanaf de opening van het eerste zegel tot
het klinken van de laatste bazuin is het één opeenvolgende serie van
gebeurtenissen. De eerste zes zegels ontsluiten een aantal oordelen
die vooraf gaan aan de grote verdrukking. Het drama pauzeert dan
terwijl God Zijn doel tot de redding van een grote schare verklaart
zowel vanuit Israël als uit de volken te midden van het leed van deze
vreselijke tijd. Na deze aankondiging gaat de tragedie verder. Het
laatste zegel wordt geopend en het antwoord is de verschijning van
de zeven engelen aan wie de bazuinen worden gegeven. Als deze
bazuinen successievelijk worden geblazen dan worden de diverse
oordelen van de grote verdrukking ontvouwd. De opening van het
zevende zegel is daarom een zeer gewichtige gebeurtenis en haar diepe
ernst wordt getekend door een korte maar indrukwekkend stilte in
de hemel. Bij het geluid van de laatste (de 7e) bazuin, die werkelijk
de regering van Christus introduceert, zijn er ‘luide stemmen in de
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hemel die zeggen: ‘Het koninkrijk van deze wereld van onze Heer
en van zijn Christus is gekomen’ (hfst. 11:15). Het ‘stilzwijgen in de
hemel’ (hfst. 8:1) is even eigen aan de opening van het zevende zegel
als ‘de grote stemmen in de hemel’ eigen zijn aan het geluid van de
zevende bazuin. Voor een tijd opent de laatste zegel de eeuw van
‘s werelds verhevenste lijden, de laatste bazuin onthult de eeuw van
haar hoogste zegen.
We komen daarom nu tot de tweede en zwaardere serie van oordeel
aangekondigd door de engelen met bazuinen.
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De Bazuinen
Hoofdstuk 8:2 - 11:18
De plechtige stilte in de hemel die volgt op de opening van het
zevende zegel wordt opgevolgd door een gezicht van zeven engelen.
‘En ik zag de zeven engelen die vóór God staan en hun werden zeven
bazuinen gegeven’ (vs. 2).
Het geluid van een bazuin is een bekend beeld in de Schrift Het was
het luide geluid van een bazuin dat de donderslagen begeleidde en
bliksemstralen, en de dikke wolk bij het geven van de wet, toen ‘de
berg Sinaï geheel in rook stond omdat Jahweh daarop neerdaalde in
vuur’ (Ex. 19:18). Geen passender symbool, dan, kon de vreselijke
oordelen aankondigen die nu zullen volgen.
Maar voor deze beginnen verschijnt een nieuwe gedaante.
‘En een andere engel kwam en hij ging bij het altaar staan met een
gouden wierookvat; en hem werden veel reukwerken gegeven, opdat
hij [kracht] zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden
altaar dat vóór de troon was. En de rook van de reukwerken steeg
op met de gebeden van de heiligen uit [de] hand van de engel vóór
God en de engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van
het altaar en wierp dat op de aarde; en er kwamen donderslagen,
stemmen, bliksemstralen en een aardbeving’ (vs. 3-5).
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Wie is deze engel? We moeten opmerken dat gedurende de trompetoordelen ‘het Lam’ nooit wordt genoemd. Dit gedeelte van het boek
wordt onderscheiden door de buitengewone actie van de engelen. Nu
in het handelen met Israël presenteert God Zich niet zelden in de
gedaante van engelen. Zo in de brandende braambos is het soms
Jahweh die wordt gezien, en soms Zijn engel. Zo wordt in Jesaja
gezegd, ‘In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel
zijns aangezicht heeft hen gered’ (Jes. 63:9). In Maleachi wordt de
komst van Christus overeenkomstig beschreven: ‘Zie, Ik zend mijn
bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, plotseling zal
tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel
des verbonds, die gij begeert: Zie, Hij komt, zegt de Here der
heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie
zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de
smelter en als het loog van de blekers’ (Mal. 3:1, 2). Het is dan in dit
karakter, als de engel van het verbond, dat Hij zal uitzien naar het
gelovige overblijfsel gedurende de tijd van de grote verdrukking. Het
is een vorm die karakteristiek is voor Zijn verhouding met Israël,
speciaal in die periode wanneer Hij, hoewel vol herinneringen aan
Zijn verbond met hen, Zichzelf nog niet als hun Redder en Messias
openbaar heeft gemaakt. Maar het is geen vorm waarin Hij ooit van
doen heeft met de gemeente. In het gedeelte dat voor ons ligt is het
mogelijk dat de engel Christus is, die, hoewel nu niet publiekelijk
rustig in gaat in de verhouding met Zijn volk en in Zijn werk van
bemiddelaar ten behoeve van hen redt en ondersteunt te midden van
hun leed.
Zij zijn inderdaad in droevige benardheid. Het verzegelde overblijfsel
van Israël, in het laatste hoofdstuk genoemd, staat nu op het punt om
in de zevenmaal hetere oven van de grote verdrukking geworpen te
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worden. Reeds stijgt de roep op van vele harten, ‘Hoelang Here? Zult
Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor
mij verbergen?’ (Ps. 13:2).
Reeds een overblijfsel van Israël bidt:
‘Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red
ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Waarom
zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? Laat voor onze ogen
onder de heidenen bekend worden de wraak over het vergoten bloed
van uw knechten’ (Ps. 79:9, 10).
De tijd van hun bevrijding is nog niet gekomen, maar hun kreunen
en schreeuwen om oordeel over hun tegenstanders wordt gehoord.
Hun gebeden worden God aangeboden door de engel - mogelijk
Christus Zelf - met ‘veel reukwerk’. Het reukwerk dat brandt op
het gouden altaar ten tijde van het gebed (Luk. 1:10) symboliseert
de volkomen aanneming van Christus dat uitwerking geeft aan de
smeekbeden van het volk. Dus in dit zinnebeeldige toneel. Het altaar
stond voor de troon, hier niet de genadetroon, maar de troon van
het oordeel; en van dit gouden reukaltaar rijzen de gebeden van het
overblijfsel om bevrijding en oordeel op tot God geurig gemaakt met
al de geur van Christus en kwam een spoedig antwoord neer.
Brandende kolen van het altaar - nu niet het gouden altaar van
voorspraak, maar het koperen altaar van oordeel, waar het verterende
vuur van Gods gerechtigheid continu brandt - worden in het
wierookvat geworpen en naar beneden op de aarde geworpen. Hoe
ongepast voor Gods tegenwoordige wegen van genade! Hoe gepast
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voor de komende dag van oordeel en voor de omstandigheden dan
van Zijn onderdrukte en lijdende heiligen! Van het wierookvat
waarin de gebeden van de heiligen worden aangeboden en daarom,
in karakter met hen harmoniserend, wordt het vuur van Gods
rechtvaardige oordeel naar beneden geslingerd op de aarde, ter zelfder
tijd tekenen (kenmerken) ‘stemmen en donderslagen en bliksems en
een aardbeving’ Zijn verontwaardiging. Stemmen en donderslagen
en bliksemen kwamen van tevoren te voorschijn van de troon maar
de aardbeving is een toegevoegde trek, die de meest rampspoedige
tonelen onthult in dat vernietigende (ten val brengende) dat door zal
gaan totdat Hij komt wiens recht het is de diadeem en de regering te
nemen. Dan volgen de bazuinen’. En de zeven engelen die de zeven
bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen’ (hfst. 8:6).
De eerste bazuin
‘En de eerste bazuinde, en er kwam hagel en vuur vermengd met
bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de
aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al
het groene gras verbrandde’ (vs. 7).
Dit is natuurlijk figuurlijk (zinnebeeldig). De in bedwang gehouden
oordelen in het laatste hoofdstuk, worden nu los gelaten, en de aarde,
de zee, en de bomen worden alle bezocht met de ingehouden storm
van haat die over hen uitgegoten wordt. Hagel wordt elders gebruikt
als een symbool van wegvagende verlatenheid: ‘Zie, de Here heeft een
die sterk is en krachtig; die als een hagelslag, een verwoestende storm,
overstromende wateren met kracht tegen de grond werpt (Jes. 28:2) En
123

De Openbaring van Jezus Christus

van deze tijd wordt geschreven, ‘En de hagel zal de leugenschuilplaats
wegvagen’ (Jes. 28:17b). Vuur is een ander welbekend symbool van
oordeel. In de plagen van Egypte waaraan veel van deze beelden
worden ontleend, worden deze beide gecombineerd: ‘en de Here liet
het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde’ (Ex. 9:23). Hier
zijn de hagel en het vuur gemengd met bloed, wat aan toont dat de
oordelen gesymboliseerd, zijn (betekenen) verderfelijk voor leven.
De gevolgen zijn verschrikkelijk’. Het derde deel van de aarde
verbrandde’ - want dit staat in de beste manuscripten - en toont
vernielend (destructief) oordeel over een derde deel van de
geciviliseerde volken van de wereld’.Het derde deel van de bomen’
betekent, zoals reeds getoond, de groten van de aarde. Het verbranden
van ‘al het groene gras’ kan verwijzen naar het verwelken van de
middelen van onderhoud; of, indien gras hier wordt gebruikt als een
beeld van de mens in zijn broosheid, dan duidt het op vernietiging
van het meest uitgelezen en krachtigste deel van het menselijke ras,
zoals de slachting in het groot van jonge mensen die opgeroepen zijn
in de oorlog.
De tweede bazuin
‘En de tweede engel bazuinde, en [iets] als een grote berg, brandend
van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van de zee
werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen
hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging’ (vs. 8, 9).
De Schrift zelf voorziet ons hier opnieuw van de sleutel voor dit
levendige symbolisme: ‘Zie, Ik zal u!, gij berg des verderfs, luidt het
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woord des Heren, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn
hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken
tot een berg van brand’ (Jer. 51:25).
Dat was het lot uitgesproken over de stad en het koninkrijk Babylon.
De ‘grote berg brandende van vuur’ is dan een of andere machtige
staat, die zelf in brand zal komen te staan met revolutionaire passies,
en a.h.w. valt als een grote brand tussen de massa van het volk
dat voorgesteld wordt door de zee, dat verschrikkelijke oorlogen
veroorzaakt, reusachtig verlies van leven, en wijd verspreide bederf
van handel, alles treffend afgebeeld door de zee veranderd in bloed,
de levende schepselen gedood, en de schepen vernietigd. Het toneel
kan worden geïllustreerd door de grote Franse Revolutie, toen het
machtige koninkrijk van de Bourbons een levendige krater werd
van anarchistische waanzin, het gehele Europa in vlammen deed
ontsteken, en gedurende een kwart eeuw bloedvergieten, ellende en
vernietiging over elk vierde deel van de aardbol uitbraken.
De derde bazuin
‘En de derde engel bazuinde, en er viel uit de hemel een grote ster,
brandend als een fakkel, en zij viel op het derde deel van de rivieren
en op de bronnen van de wateren. En de naam van de ster wordt
Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd alsem, en
velen van de mensen stierven door de wateren, omdat zij bitter waren
gemaakt’ (vs. 10, 11).
Dit beeld kondigt een hoge persoon aan, hoewel ondergeschikt,
een autoriteit die van zijn plaats valt, die de bronnen van het leven
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bederft en vergiftigt. Het blijkt niet zo zeer een politieke als wel een
geestelijke afvalligheid, die een dodelijke onwaarheid verspreidt,
die werkt als een gif in het hart en geweten, en meer morele dan
psychische dood bewerkt. Dat is het beeld door Mozes gebruikt om
de bittere vruchten van afgoderij onder de Israëlieten te beschrijven
die gewaarschuwd zijn’.Laat er daarom onder u geen man of vrouw,
geen geslacht of stam zijn wier hart zich nu van de Here, onze God,
afwendt om de goden dezer volken te gaan dienen; laat er onder
u geen wortel zijn die gif of alsem voortbrengt’ (Deut. 29:18) We
zouden kunnen toelichten, de toestand der dingen uit de geschiedenis
door de vreselijke verspreiding van ongeloof of ontrouw aan te halen
die de reeds vermelde revolutionaire uitbraak vergezelde (begeleidde).
De vierde bazuin
‘En de vierde engel bazuinde en het derde deel van de zon en het derde
deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen,
opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor
een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens’ (vs.
12, 13).
De zon symboliseert verheven, de maan afgeleid, en de sterren
ondergeschikte autoriteit. Dus vertegenwoordigen in de dromen van
Jozef, Jacob, het hoofd van de familie, zijn vrouw en zijn elf zonen,
allen hoofden van families, maar nog onderworpen aan hun vader, en
worden voorgesteld door ‘de zon, en de maan en de elf sterren’ (Gen.
37:9) Wat hier wordt voorafgeschaduwd is een algemene instorting
van bestuur over het derde deel van de aarde, van alle gezag, hoog en
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laag, het hoogste en het ondergeschikte dat a.h.w. werd verduisterd
door dit gebied heen. Een iets dergelijks beeld wordt gebruikt om
uit te drukken de vernedering van alle andere machten gedurende
de duizendjarige regering: ‘Dan zal de blanke maan schaamrood
worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der
heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem en er zal
heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten’ (Jes. 24:23) In
dit gedeelte echter is het de omheining van de aardse autoriteiten voor
de helderheid van Jahweh’s koninkrijk, terwijl het in de Openbaring
hun voetval (ootmoedige aanbidding) voordat het de storm van
gericht is die dan over de aarde gaat.
Het zal worden opgemerkt dat bij alle eerste vijf bazuinen het oordeel
valt op ‘het derde deel’ van de aarde, de zee of wat anders ook het
onderwerp is. Van de draak wordt gezegd ‘zijn staart sleepte het
derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde’
(hfst. 12:4) Nu, de hoofdzetel van de regering van de draak is, zoals
we zullen zien, het herstelde Romeinse Rijk aan wiens laatste hoofd
hij ‘zijn macht en troon en groot gezag gaf’ (hfst. 13:2). Dit heeft
sommigen ertoe geleid te denken dat het derde deel van de aarde, dat
genoemd werd in de tonelen van de trompet, het herstelde Romeinse
Rijk is; maar wat ook het gebroken getal moge zijn, het is mogelijk dat
de oordelen hier voorgesteld, tenminste vallen op een groot gebied mogelijk op dit deel van de wereld. Daar is het dat het licht van het
evangelie geschenen heeft met de helderste glans en gesmoord is in
de diepste nacht. Daar is het dat de grote afvalligheid afgebeeld door
Babylon haar zetel heeft gehad. Daar zal het zijn dat, nadat de ware
gemeente is opgenomen, de mensen zullen worden overgegeven aan
‘een werking van [de] dwaling om de leugen te geloven, opdat allen
geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een
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welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid’ (2 Thess. 2:11-12).
Daar zal het ook zijn dat het laatste hoofd van de heidense machten
zichzelf zal verheffen in profane (goddeloze) opstand tegen ‘de
Koning der koningen’, en zijn legers zal verzamelen tot ‘de oorlog
van de grote dag van God de Almachtige’ (Openb. 16:14). Niets
is daarom waarschijnlijker, zedelijk (moreel) gesproken dan dat de
hevigste oordeelsvlagen zullen vallen op dit deel van de wereld en
meer speciaal die dodelijke waanvoorstelling gesymboliseerd in de
plagen van het bittere water.
De bazuinen zijn duidelijk verdeeld in twee klassen. De eerste vier,
waar we reeds naar hebben gekeken, hebben een iets algemeen
karakter; de andere drie zijn van een geheel verschillend soort en
worden onderscheiden als ‘wee bazuinen’. Zij worden voorafgegaan
door een proclamatie die hun plechtige en vreselijke last voorspelt
(voorzegt) : ‘En ik zag en ik hoorde één arend vliegen in het midden
van de hemel, die met luider stem zei: Wee, wee, wee hun die op
de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van
de drie engelen die gaan bazuinen’ (hfst. 8:13). De bewoordingen
‘die op de aarde wonen’, komt diverse keren in dit boek voor. Zij
schijnen de aarde te beschouwen als het toneel, niet alleen van de
woonplaats van de mens, maar van zijn hoop en genegenheden; en
zo een moreel karakter te laten doorschemeren zoals Paulus dat onder
belijdende gelovigen bejammert ‘hun heerlijkheid is in hun schande;
zij bedenken de aardse dingen’ (Fil. 3:19) Op deze ‘inwoners van de
aarde’ staat het oordeel op het punt om te vallen, de adelaar door
wie de weeën worden aangekondigd duidt mogelijk aan de snelheid
waarmee de slagen zullen neerkomen; want ‘Wanneer zij zullen
zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen
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komen’ (1 Thess. 5:3) Wanneer God begint met oordeel, dan is het
dat Hij ‘met haast een zaak zal doen op de aarde’ (Rom. 9:28)
De vijfde bazuin
Hoofdstuk 9:1-12
‘En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de
aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond
gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op
uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden
verduisterd door de rook van de put’ (vs. 1, 2).
Deze en de volgende wee worden gemarkeerd door hun duidelijk
satanisch karakter. De val van een ster is, als tevoren, de afvalligheid
van een grote, maar ondergeschikte, macht, alleen hier is het
duidelijk geen aardse macht, maar één van de prinselijke (vorstelijke)
waardigheid en machten die de duisternis van deze wereld regeren,
één van de boze geesten in hemelse plaatsen. Aan deze verderfelijke
ster word toestemming gegeven om de duivelse duisternis en plaag op
de aarde los te laten. Hij heeft ‘de sleutel van de put van de afgrond’
(Openb. 9:1;20:1) de onpeilbare of bodemloze put, waarin het kwaad
wordt bedwongen voordat het haar uiteindelijke lot ontvangt. Het
is hier waar ‘de geesten in gevangenschap’ (1 Petr. 3:19), worden
opgesloten; hier dat satan voor duizend jaar zal worden opgesloten
voor zijn laatste opstand en eeuwige straf (Openb. 20:1-3). Hier dat
de engelen die gezondigd hebben ‘overgeleverd worden aan ketenen
van donkerheid om tot [het] oordeel bewaard te worden’ (2 Petr. 2:4).
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Tot dit verblijf vrezen de demonen dat zij zouden worden gezonden,
toen zij Jezus verzochten dat Hij hun niet zou gebieden in de afgrond
te gaan’ (Luk. 8:31). En nu rolt van dit sombere gevangenhuis uit
een zware rook die het hart verblindt voor Gods licht en alle gezonde
invloeden verblindt, wat wordt afgebeeld door het verduisteren van
‘de zon en de lucht’. Maar dit is niet alles. Directe demonische kracht
wordt los gelaten.
‘En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd
macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En
hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras
van de aarde, noch aan enig groen, noch aan enige boom, behalve
aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden
hebben. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar
dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de
pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die
dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en
zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg’ (vs. 3-6).
Het beeld van sprinkhanen wordt mogelijk genomen uit de profetie
Joël 2:25, waar zij genoemd worden ‘mijn groot leger’ en waar hun
verwoestingen prachtig worden omschreven. Zij zijn een gesel als
eveneens gekend en geducht in Oosterse landen. De lucht wordt
verduisterd door hun onmetelijke aantallen als zij naderen, en geen
groen ontsnapt aan hun vraatzucht. Hun overweldigend leger en de
menselijke hulpeloosheid tav. hen schijnt het kenmerk te zijn waar
hier in het bijzonder op wordt gezinspeeld, want hun actie is heel
anders dan van echte sprinkhanen, die mensen niet pijnigen. Deze
schepselen wordt verboden, het gras en het gebladerte aan te raken.
Maar ze lijken op sprinkhanen in hun overweldigende aantallen
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en macht, zij hebben stekels als schorpioenen en zo vreselijk is hun
kwelling dat de mensen verlangen om te sterven. De dood echter
‘zal van hen weg vluchten’, want dit is geen plaag of slachting en
teistering, maar alleen een intens lijden. De betroffen personen zijn
‘alleen die mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden
hebben’ (hfst. 9:4). Daar dan de verzegeling niet voor de volken was,
maar slechts voor een uitverkoren aantal van de twaalf stammen,
kunnen we de conclusie trekken dat het alleen het verworpen deel
van Israël is dat onderworpen is aan de door zielsangst toegebrachte,
hoewel niet fatale, folterende angst, door dit leger van folteraars uit
de bodemloze put.
De natuur van deze sprinkhanen wordt dan beschreven in hoofdstuk
9:7-11. Het moge worden toegegeven dat dit historisch gezien de
zwermen voorafschaduwt die het Oosten onder de duivelse inspiratie
van Mohammed onder de voet liepen en veel vindingrijkheid hebben
getoond in het nasporen van geringe overeenkomende punten tussen
de Arabische benden en deze mystieke sprinkhanen. Maar dat dit
alleen secundair is en ver van de complete vervulling van de profetie
afstaat is duidelijk, vanwege het feit dat terwijl Mohammedaanse
overwinningen doorgingen met groot bloedverlies, van deze
sprinkhanen expres wordt aangegeven dat ze niet de dood toebrachten.
De voornaamste toepassing is daarom op iets geheel verschillends
en nog toekomstigs. Wanneer de gebeurtenis plaats vindt zullen de
samenloop van omstandigheden tussen het feit en de voorzegging
gelijk zijn aan het oog des geloofs, geen microscopische gelijkenis, die
alleen kan worden ontdekt door uiterst oudheidkundig onderzoek.
In de beschrijving van de sprinkhanen worden bepaalde morele
trekken mogelijk geschetst. Onweerstaanbare woede en het tonen
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van macht/kracht zouden de strijd-paarden en kronen blijken aan
te duiden, het verschijnen van moed en onafhankelijkheid, met
werkelijke zwakheid en onderworpenheid, in de gezichten van
mensen met vrouwenhaar; verderfelijk geweld in de tanden van de
leeuwen, en een geweten gestaald tegen berouw en wroeging in de
borstplaat van ijzer; terwijl hun vooruitgang een machtige beroering
veroorzaakt zoals strijdwagens zich haasten naar de slag. Het onrecht
dat zij toebrengen met hun uiteinden zinspeelt mogelijk op de
woorden van Jesaja 9:15 ‘De leiders van dit volk waren verleiders
en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht’. Zulke
uitleggingen van de symbolen zijn geopperd; maar zonder te beweren
al de details van deze mystieke profetie te ontrafelen, kunnen we
haar algemene karakter onderscheiden. Het is geen materiële. maar
een morele plaag die de volgelingen van Apollyon ‘de vernietiger’
toebrengen. De sprinkhanen laten een geestelijke woestijn achter
zich, de schorpioenen dienen hun plaag op hart en geweten toe,
maar er is geen vernietiging van het materiële leven. De ravages verwoesting - van de duivelse gastheer zijn/wordt begrensd tot de
ongelovige Israëlieten en worden beperkt in duur, als aangegeven
door de term van vijf maanden (vs. 5).
Dit dan is de eerste van de ‘drie wee bazuinen’. Een verklaring wordt
gedaan, één ‘wee’ is voorbijgegaan, zie er komt nog twee keer een
‘Wee’ hierna (vs. 12).
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De zesde bazuin
Hoofdstuk 9:13-21
‘En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden
altaar dat voor God is, hoorde ik een stem die zei tot de zesde engel
die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de
grote rivier, de Eufraat’ (vs. 13, 14).
‘Het gouden altaar’ is het reukoffer altaar of van voorspraak dat stond,
hoewel afgescheiden door de voorhang, voor de troon der genade of
de genadetroon. In het beeld is het dezelfde plaats waarop de engel
de gebeden van de heiligen offerde. Van de horens van dit altaar
wordt aangekondigd dat het antwoord op de gebeden is dat het bevel
uitgaat om de engelen los te laten aan de rivier Eufraat Dit toont
zeker dat de eerste vervulling in de toekomt in zicht is. De ruiters van
de Eufraat vertegenwoordigen, overeenkomstig het geschiedkundige
inzicht, de ontelbare horden Turken die het oosterse Romeinse Rijk
overliepen en ten slotte verwoestten. Maar zonder te betwisten dat
deze profetie zo een gedeeltelijke vervulling kreeg, hoe kon dit een
antwoord zijn op de gebeden van heiligen, zoals getoond door de
stem die van het gouden altaar kwam? Geen heilige kon ooit zulk
een gesel hebben gewenst (verlangd); noch konden inderdaad, de
gebeden van heiligen gedurende de tegenwoordige bedeling ooit zulk
een vorm hebben aangenomen. Maar wanneer de aarde richt, en de
heiligen schreeuwen tot God om hen te wreken op hun tegenstanders,
dan zou zulk een gesel op heel consequente wijze losgelaten moeten
worden als antwoord op hun verzoek.
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De Eufraat was de grens van de Romeinse heerschappij, wat er op
schijnt te wijzen dat terwijl het eerste wee valt op de ongelovige
Israëlieten, dit tweede wee valt op het herleefde Romeinse Rijk. In
overeenstemming met dit gezichtspunt zullen we aanstonds zien dat
het hoofd van dit rijk is die de ergste vervolgingen van de heiligen
aanbrengt, zodat het over hem en zijn volk is dat de oordelen
hoofdzakelijk kunnen worden verwacht te vallen Het vernietigen dat
de oordelen hoofdzakelijk kunnen worden verwacht te vallen. De
vernietigende gastheer is er een die van te voren is bereid, maar in
bedwang gehouden wordt tot aan die periode.
‘En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en
de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te doden,
werden losgemaakt’ (vs. 15).
Hier vinden we opnieuw ‘het derde deel’ wat de gevolgtrekking
bevestigt dat deze klap is gericht tegen het vernieuwde (weer opgewekte)
Romeinse Rijk. Ongekunstelde berekeningen zijn gemaakt van de
theorie dat in de profetie elke dag een jaar betekent om de tijdsduur
aan te tonen die dit wee zou duren en om het in overeenstemming te
brengen met vermelde historische gebeurtenissen. Maar ‘het uur en
de dag en de maand en het jaar: kondigen de duur van een wee niet
aan, maar de tijd van haar begin. Het begin van deze wee was zelfs
een afschrikking geweest tot het uur toen het moest beginnen.
Vers 16-19
Het oordeel komt met de snelheid van het paard en heeft de
verderfelijke kracht van de leeuw. De ontelbare toeloop van
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werktuigen - twee honderd miljoen - toont haar onweerstaanbare
kracht en de totale overstroming van het gebied dat we beschouwen.
Vuur en zwavel, (vs. 18) de uiterste vorm van oordeel, de symbolen
van eeuwige straf, en rook, met verduisterende macht/kracht zijn de
instrumenten van vernieling. Maar behalve dit, wordt een directe
satanische tussenkomt getypeerd in de als slangen gevormde staarten
die vergiftigde koppen hebben waarmee ‘zij schade toebrengen’. Er
is niet allen morele, maar ook fysische dood, in de zielen. Kolossale
vernietiging van leven, naast satanisch vergif ingegoten in de zielen,
kenmerkt dit wee, waarvan de details zullen worden begrepen
wanneer het gebeurt, maar kan nu alleen/slechts in het algemeen
worden vergaard. Verschrikkelijk, zoals dit wee is produceert het
geen berouw.
Vers 20-21
We weten niet wat voor vorm van afgoderij plaats zal vinden in de laatste
dag, hoewel dit boek ons achteraf enige hints (aanwijzingen) Maar
hier en op andere plaatsen leren we de vernederende waarheid dat de
richting waarin ‘het voortschrijden van de eeuw’ gaat, ten slotte voert
tot het weer herstellen van de afgoderij onder de geciviliseerde naties
van de aarde. Ongetwijfeld zal het enige schijnbare en intellectuele
vorm aannemen die een beroep doet op de natuurlijke religieuze
gevoelens, zoals het in haar eerdere (vroegere) manifestaties altijd
doet; maar bij God is het eenvoudig geklasseerd bij andere heidense
gruwelen. Afgodendienst en moreel bederf waren de twee grote
aangeklaagde zonden door de oude profeten, de zonden die verderf
brachten onder Gods oude volk. De geschiedenis herhaalt zichzelf;
want met al zijn ontdekkingen en uitvindingen blijft de menselijke
morele natuur overal dezelfde. En hier in de afsluitende dagen van
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de monarchie van de volken treffen we dezelfde twee zonden aan,
afgodendienst en moreel verderf, die opnieuw het oordeel van God
doen neerkomen.
Welk een ernstig beeld van de omvang waartoe het hart van de mens,
gehard tegen God, kan komen, zodat zelfs deze vreselijke beproeving
geen heilzaam effect oplevert. Overgegeven aan ‘het sterke zelfbedrog
dat zij een leugen zouden geloven’, zij die eens God in zijn genade
verachtten zullen ten slotte Hem in Zijn bestuur verachten; en iedere
volgende slag van Zijn oordeel zal hen slechts meer verharding en
uitdaging geven, zoals Farao lopen zij blindelings in de stroom die
er is om hen in zich op te nemen. Zo is de mens. Hoe wonderbaar
is de genade die zich kon neerbuigen tot de gevallen toestand van
schepselen die zo ontaard en geruïneerd waren en hen kocht voor
de heerlijkheid tegen zo’n onschatbare prijs! ‘Dank zij God voor zijn
onuitsprekelijke gave!’ (2 Kor. 9:15).
Aanhangsel bij de zesde bazuin
Hoofdstuk 10:1 tot 11:14
Er is wat genoemd wordt een parenthese of tussenzin tussen de zesde
en de zevende bazuin als er was tussen het zesde en het zevende
zegel. Maar er is dit verschil: het zesde zegel wordt geopend en haar
volledige gevolg wordt ervaren voordat de gebeurtenissen, vermeld in
de tussenruimte, worden medegedeeld; terwijl het tweede wee, dat
de zesde bazuin opent, niet eindigt totdat de gebeurtenissen van de
tussenruimte (interval) volledig zijn beschreven. Dit toont dat terwijl
de gebeurtenissen van de vroegere tussenruimte voorbereidend zijn
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voor de oordelen onder het zevende zegel, de gebeurtenissen van de
latere tussenruimte aanvullend zijn voor/tot de oordelen onder de
zesde bazuin. We zullen zien dat dit zeer belangrijk is om licht te
werpen op het deel van de aarde en ook op de tijdsperiode waarin
dit wee valt.
De tussenruimte (het interval) behandelt twee onderwerpen; ten
eerste, de proclamatie van de machtige engel die verklaart dat ‘de
verborgenheid van God’ (hfst. 10:7) op het punt staat om te worden
voleindigd; en ten tweede, de toestand van dat deel van de aarde
waarop de gedachten van God zijn/worden gecentraliseerd, juist voor
de gebeurtenis zijn voorzegt door de engel, plaats vinden.
I. De proclamatie van de machtige engel

Vers 1-4
Dat Christus elders beschreven wordt onder het beeld van een engel
hebben we al gezien. Hij wordt genoemd ‘de engel van het verbond’
en het is onder deze naam dat Hij komt voor de bevrijding van Israël,
met wie zijn verbond is opgericht. Nu dit, zoals we zullen zien, is
precies de tijd waarbij wij zijn aangekomen en niets is daarom meer
geëigend dan dat Christus zou verschijnen in het karakter van Zijn
engel. De beschrijving van een andere ‘sterke engel’ (hfst. 10:1)
bevestigt dit. Hij is bekleed met een wolk, Jahweh’s woonplaats in
oordeel; zoals geschreven staat:
‘Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht
zijn de grondslagen van zijn troon’ (Ps. 97:2).
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Vanuit de ‘wolk’ of zoals Petrus het noemde ‘van de luisterrijke
heerlijkheid’ (2 Petr. 1:17) heeft God Zijn welbehagen in Jezus
bekend gemaakt op ‘de heilige berg’ en het is ‘in een wolk met
kracht en grote heerlijkheid’ dat de Zoon des mensen zal komen
tot de bevrijding van Zijn uitverkoren volk. De engel heeft ook
een regenboog op of over zijn hoofd. Dit is het teken van Gods
eeuwig verbond met de aarde en werd van te voren (eerst) gezien als
omringende Zijn troon. Het ‘gezicht als de zon’ en ‘de voeten als
vuurzuilen’ (Op. 10:1) dus gelijkend op de beelden die in het eerste
hoofdstuk op Christus zijn toegepast Er kan dus weinig twijfel aan
zijn, dat de engel die hier wordt gezien ‘Christus Zelf’ is. Hij heeft
‘in Zijn hand een klein boekje’ (vs. 1) niet verzegeld, zoals het eerdere
(hfst. 5:1), maar geopend. Een verzegeld boek is een boek waarvan
de inhoud nog niet is geopenbaard; een open (geopend) boek is een
boek waarvan de inhoud is geopenbaard, als het al niet verstaan
wordt. Het verzegelde boek moet worden geopend; het geopende
boek moet worden gegeten en verteerd; want zo geopenbaard door
God moet het worden geleerd door de mens We hebben reeds de
opening van het verzegelde boek waargenomen en zullen zo meteen
(dadelijk) het opeten van geopende boek waarnemen. Het eerste boek
was verzegeld omdat het nieuw was; want hoewel schaduwen van het
komende leed in de profeten en in de eigen woorden van de Heer
verschijnen was de geregelde rangschikking van de oordelen onder
de zegels en trompetten een totaal nieuwe openbaring. Dit andere
boek echter zou blijken het open boek van de profetie te zijn dat de
schrijver van de Openbaring nu moest overpeinzen en verstaan.
Nu het boek van de profetie verklaart dat ‘de aarde des Heren is en de
volheid daarvan’. [‘Des Heren is de aarde en haar volheid’, de wereld
en die daarop wonen’.] (Ps. 24:1; 8) Het verklaart ook dat God aan
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Zijn Gezalfde ‘de volken tot uw erfdeel zal geven en de einden der
aarde tot uw bezit’. In overeenstemming hiermee en met ontelbare
dergelijke profetieën, zet de Engel, die Jahwehsde gezegende is, ‘zijn
rechtervoet op de zee en de linkervoet op de aarde’, zo bezit nemende
van de hele wereld, het land en de zee, het volk onder gevestigd
bestuur stellend en zij die nog in primitieve en gedesorganiseerde
toestand zijn. Maar Zijn eerste werk wanneer Hij ‘de volken als
erfdeel’ ontvangt, zal oordeel zijn: ‘Gij zult hen verpletteren met
een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk’ (Ps. 2:9)
Daarom is het eerste geluid wanneer het gebied genomen wordt ‘de
toorn van een koning’, wat Salomo beschrijft als ‘het grommen van
een jonge leeuw’ (Spr. 19:12a) Dat is de vreselijke stem die hij uit en
het rollen van de zeven donderslagen waarvan de ernstige betekenis
nog verborgen blijft voor onze horizon (gezichtskring) duidt het
weggaan van Zijn verontwaardiging aan.
Vers 5-7
De betekenis hiervan is duidelijk en de details zijn lerend als
verwijzende naar de weg waarin dit boek terug komt op de Oud
Testamentische gedachten.
Door het geheel van deze trompet-oordelen wordt Christus niet gezien
als het Lam dat geslacht werd, maar of als ‘de Engel van het verbond’
of als ‘de Gezalfde van God’.Hij neemt de aarde, niet krachtens Zijn
werk op het kruis, wat niet genoemd wordt, maar als Degene die
God, in zijn soevereine recht als Schepper en als ‘bezitter van hemel
en aarde’, heeft besloten over de werken van Zijn handen te zetten.
In hfst. 5, waar God als Rechter verschijnt, werd Christus gezien als
het geslachte Lam. In hfst. 4, waar God verschijnt als de Schepper,
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wordt het Lam niet gezien. Dus hier waarover God gesproken
wordt als de eeuwige, de Ene ‘die leeft tot in alle eeuwigheid’, De
Ene ‘die die de hemel geschapen heeft’, de aarde, en de zee, wordt
Christus opnieuw gezien, niet in Zijn menselijke karakter, maar als
de ‘machtige engel die Gods bedoelingen verklaart (bekend maakt).
Deze bedoelingen zijn dat er ‘niet uitstel meer zou zijn’, maar dat ‘de
verborgenheid van God’ voleindigd zou worden (Zie Openb. 10:5-7)
De werkelijke kracht van de woorden ‘wanneer hij zal beginnen te
bazuinen’ (hfst. 10:7) is ‘wanneer hij zal bazuinen, zoals hij op het
punt staat om te doen’. Dit met de uitdrukking ‘dat er geen uitstel/
tijd meer zal zijn (Openb. 10:6-7) bepaalt de tijd. Het is precies voor
de zevende bazuin, wanneer ‘het koninkrijk van de wereld wordt tot
de koninkrijken van onze God en van Zijn Christus’ (Openb. 11:15)
Dan zal ‘het geheimenis van God’ zijn beëindigd.
Het geheimenis betekent vaak de gemeente, maar dit is niet haar
betekenis hier. Het geheel van de tegenwoordige eeuw (tijd) is een
geheimenis; d.w.z., een geheime bedoeling die God niet van tevoren
had geopenbaard’. Het lijden van Christus en de heerlijkheid die
zou volgen’ waren geen geheimen; want hierover had de profeet
gesproken. Maar hoewel er passages waren die toonden dat een
langere of kortere tijd tussenbeide zou komen tussen deze polen
van de profetie, toch was de bedoeling van God betreffende deze
periode was niet geopenbaard en beide haar morele trekken en haar
duur waren daarom een geheimenis. Het geheimenis dan wat nu
op het punt van beëindiging stond, is die kloof, niet vervuld door
eerdere profetieën, die begint met de verwerping van Christus en
eindigt met Zijn glorieuze terugkeer om te regeren over de aarde. Dit
is het geheimenis waarvan de engel zwoer dat het nu tot een einde
zal/zou worden gebracht. Wij zijn/worden dus duidelijk gebracht
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tot de spil/as van de duizendjarige regering van Christus en welke
gebeurtenissen in het historische gezicht voorafgeschaduwd mogen
worden door deze profetie, haar hoofdreferentie is duidelijk op de
toekomst gericht.
Vers 8-11
Hier wordt, evenals bij Ezechiël, de rol als ze gegeten is, ‘was ze in mijn
mond zoet als honing’ (Ezech. 3:3) Maar hoewel zoet in de mond,
waar de gevoelens (de smaak) zijn zoals bij de profeet, moesten de
jammerklachten en de weeklachten en het wee, moest de inwendige
verwerking buitengewoon bitter zijn. Zo was het bij Johannes. Het
open boek was een boek van oordelen en inderdaad van oordelen die
reeds voorzegt waren, maar nu nog niet begrepen in al hun bittere
betekenis. Nu leert Johannes Gods volle bedoelingen betreffende
de wereld en zoet als de zin was van dit voorrecht om te proeven,
de kennis bewees (bleek te zijn), zoals het altijd moest doen, bitter
voor de innerlijke delen. Zo is de dubbele actie van Gods woord in
oordeel. Ziende op God en Zijn heerlijkheid zegt de psalmist, ‘De
verordeningen des Heren zijn waarheid, altegader rechtvaardig.
Kostelijker zijn zij dan goud, ja dan veel fijn goud; en zoeter dan
honig, ja dan honigzeem uit de raat (Ps. 19:10b, 11) Maar wanneer
men oplet is het gevolg droevig anders. Zijn schuld en rebellie keert
het zoete in het bittere, het voedsel in vergif, leven in de dood, zodat
m. o. op deze zelfde oordelen de profeet uitroept ‘Och, dat mijn
hoofd water ware en mijn oog een bron van tranen, dat ik dag en
nacht kon bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks!’ (Jer.
9:1) Men ziet beide effecten (gevolgen) in hun positie in de gezegende
Heer Zelf. Na het verwijten van ‘de steden waarin de meeste van
Zijn machtige werken waren gedaan omdat zij geen berouw hadden’,
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lezen we dat ‘<Jezus> Zich op dat ogenblik verheugde in de <Heilige>
Geest verheugde en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en
van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt
verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader,
want zo is het een welbehagen geweest voor U’ (Luk. 10:21) Hier is
Hij bezig met Gods kant en vindt Zijn wegen zoet als honing. Maar
later ziet Hij vooruit op Gods oordelen in het licht van de schuld
van de mens en dan breekt al het verlangende leed van Zijn hart los
in tranen’.En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij over haar
en zei: Och mocht op deze <uw> dag ook u erkennen wat tot <uw>
vrede dient’ (Luk. 19:41, 42).
De kennis zo verkregen moest worden gebruikt. Tot hiertoe waren
de profetieën van Johannes de inhoud geweest van het verzegelde
boek, waarvan de oordelen dan eerst door Christus waren ontvouwd.
Maar de inhoud van het open boek dat hij nu gegeten had was
tenminste om een deel van de profetieën te vormen die hij nu moest
overbrengen (leveren). Daar hij goddelijk verstand (begrip) had
ontvangen om het boek der profetie te begrijpen moest hij nu haar
exponent (vertolker) zijn en ‘moest profeteren voor veel volk en naties
en tongen en koningen.
II. De toestand van de aarde

Hoofdstuk 11:1-14
Dit brengt ons tot het tweede onderwerp van de tussentijd die volgt
op de zesde bazuin, de toestand van dat deel van de aarde waarop de
gedachten van God, juist voor de de gebeurtenis die verteld wordt
door de engel plaats vindt, zijn gecentreerd. Een heel op de voorgrond
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tredend onderwerp dat behandeld wordt door de oude profeten is het
conflict dat geleverd wordt tussen de onderdrukker uit de volken en
Jahweh, die het deel van Zijn lijdend volk opneemt, het oordeel over
hun vijanden uitvoert en Zijn Gezalfde op Zijn troon in Sion zet. Dit
onderwerp vormt een principiële trek in de rest van de Openbaring,
wat voller licht werpt op bedoelingen die in de oude profeten worden
aangekondigd. Het wordt direct opgenomen en de nieuwe profetie
opent voor onze starende blik de stad en de tempel van Jeruzalem.
Vers 1, 2
Wij leren uit andere Schriftgedeelten dat voor de grote verdrukking
grote aantallen Joden zullen zijn teruggekeerd naar hun landen, dat
hun tempel herbouwd zal zijn. Dit vindt plaats terwijl de regering van
de volken nog duurt en terwijl het grootste deel van het Joodse volk
nog in ongeloof verkeert en zich richt op nationale voordelen meer d.
m. v. de politiek dan door het uitzien naar bevrijding vanwege God.
Zo wordt de toestand van zaken hier blootgelegd (ontsloten) Het oog
van de profeet wordt teruggevoerd naar een tijd die vooraf ging aan
de grote verdrukking en aan de loop der gebeurtenissen i. v. m. de
tempel en Jeruzalem wordt vertreden vanaf die tijd tot de afsluitende
momenten die geïntroduceerd worden door de zevende bazuin. De
tempel wordt gezien en wordt genoemd ‘de tempel van God’ (Openb.
11:19) en de binnenste cirkel van aanbidders wordt erkend (vs. 16),
Maar de massa van aanbidders, getypeerd door ‘de buitenste voorhof’,
waar het volk bad, wordt niet erkend. Hier worden de binnenste en
buitenste voorhof (omsloten ruimtes) van de tempel gebruikt als
symbolen van de werkelijke aanbidders, Gods uitverkoren volk en de
massa van ongelovige belijdenis rondom hen. De meerderheid van
de natie is nu nog niet tot Jahweh teruggekeerd, maar maken het
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afhankelijkheid van de macht van de volken waarmee zij verbonden
zijn. ? Daarom zijn zij nog verontreinigd en hun stad, hoewel heilig
naar de raadsbesluiten van God, wordt nog vertreden gedurende
twee en veertig maanden (zie hfst. 11:2) De reden voor deze term
(uitdrukking) zullen we later beschouwen, maar nu zullen we de loop
(het verloop) van het gezicht volgen.
Vers 3-6
Deze getuigen zijn de ‘olijfbomen’ die olie hebben, of de zalving van
de Heilige Geest Zij zijn ook lampen, die het licht van de Geest
uitgieten (verstrooien) te midden van de ‘grote duisternis’ waarin op
deze tijd Jood en heiden beide zijn gewikkeld (gehuld) Hun aantal is
belangrijk. Gedurende de periode van de gemeente, terwijl de Heilige
Geest op aarde woont, was er volledig, hemels getuigenis, zeven
kandelaren zonden hun licht uit (de 7 gemeenten) Het zevenvoudige
licht wordt nu a.h.w. overgebracht naar de hemel, waar ‘de zeven
vurige fakkels brandden voor de troon’ (Openb. 4:5) Maar God wil
niet zonder een getuigenis op aarde zijn en daarom worden twee
getuigenissen - geen twee personen - maar het geringste aantal voor
voldoende bewijs volgens de Joodse wet, zelfs in deze donkere tijd
opgewekt. De betekenis van dit symbool is, dat God door de gehele
periode heen een voldoende getuigenis geeft ‘een getuigenis van 1260
dagen ‘of van 42 maanden’ gedurende welke tijd de heilige stad wordt
vertreden onder de heidenen.
Wat is dan dit getuigenis? De getuigen zijn ‘met zakken bekleed’
(Openb. 11:. 4), een bekende uitdrukking van rouw en vernedering
voor God. Aan gelovigen in onze bedeling wordt gezegd ‘Zich altijd
te verblijden in de Heer’, of ‘verblijdt u altijd’ (Fil. 3:1;1 Thess. 5:16).
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Zich verblijden past hen die de kennis hebben van de tot stand
gebrachte verlossing; het ‘met zak bekleed zijn’ is passend voor hen
die hun zonden voelen en erkennen en roepen tot God om redding.
De rouwklederen zullen even passend zijn voor het lijdende Joodse
overblijfsel als de kleding van lofprijzing is voor de gemeente. Deze
getuigen staan ‘voor de Heer van de aarde’ (vs. 5) Nu, hoewel
Christus reeds het recht heeft op de aarde, is dit niet het recht (de
aanspraak) die Hij neemt gedurende de bedeling van de gemeente.
Momenteel is Hij niet van deze wereld en Zijn verlost volk is niet
van deze wereld. Maar wanneer de gemeente wordt opgenomen naar
het huis van de Vader en deze aan deze hemelse bedeling aan haar
einde komt, zal God zijn plannen van aards bestuur weer opnemen,
waarvan Christus’ lordschap (Heer-zijn) direct de solide fundering
is en de glorieuze hoeksteen. De weeën vermeld in dit boek zijn de
oordelen van God die de weg voor deze gebeurtenis vrij maken en
het verrezen getuigenis gedurende de periode van deze weeën is Gods
getuigenis op/voor deze gebeurtenis. Vandaar dat de poging van deze
getuigen aan hun tegenstanders niet dat van christenen is, maar dat
van Elia, die om droogte bad en om vuur van de hemel naar beneden
riep, en van Mozes die water in bloed veranderde en de aarde met
plagen trof. Dit is Gods wijze van besturen maar het is geheel vreemd
aan Zijn tegenwoordige lankmoedige genade. Hier ademen we dan
de atmosfeer die zo bekend is in de Psalmen, onder een treurend,
lijdend overblijfsel, dat Gods waarheid onder vervolging (aan)houdt,
ondersteund door Zijn kracht tegen zijn tegenstanders en dat bidt,
niet voor de bekering maar voor de verwoesting (de vernietiging) van
zijn verdrukkers. Het getuigenis is daarom niet dat van Christenen
die het evangelie van Gods genade verkondigen maar dat van het
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Joodse overblijfsel, dat opnieuw het evangelie van het koninkrijk
proclameert, de glorieuze en triomfantelijke komst van de Messias.
Hun worden miraculeuze krachten gegeven, precies zo lang als hun
getuigenis duurt. Maar Gods tijd om voor Zijn volk tussenbeide
te komen is nog niet volledig gekomen en vandaar, nadat hun
getuigenis is geëindigd zijn ze nog onderworpen aan de vervolging
van hun tegenstanders. Dezen worden op dat moment aangevoerd
door iemand genoemd ‘het beest’, van wie we meer zullen horen als
we doorgaan met het boek.
Dit maakt duidelijk dat het toneel van hun getuigenis Jeruzalem is.
Wat voor verkeerds de naam van de Heer ooit mag hebben geleden
te Rome en hoe terecht Rome mag zijn aangewezen in de tweede of
ondergeschikte toepassingen, het zou zeker het doen van onvergeeflijk
geweld zijn aan de tekst om te handhaven dat iedere andere stad zou
kunnen zijn bedoeld dan de stad waar onze Heer werkelijk ter dood
gebracht werd, d.w.z., de stad Jeruzalem. Het gezicht van het altaar en
de tempel in het eerste vers, het karakter van het getuigenis gedragen
door de twee getuigen en de profetieën uit het Oude Testament, en
naar sommigen van wie we dadelijk zullen kijken, bevestigen alle dit
inzicht, dat inderdaad de taal van de tekst het noodzakelijk maakt
(vereist).
Jeruzalem wordt gezien in twee verschillende opzichten, overeenkomstig
haar plaats in Gods raadsbesluiten en in haar werkelijke toestand. In
dit hoofdstuk hebben we beide gezichtspunten (Door) In het spreken
over (van) Gods bedoelingen en de schuld van de volken door het te
vertrappen, wordt ze genoemd ‘de heilige stad’ Maar hier, wanneer
ze gezien wordt in haar geestelijke toestand, onder de macht van ‘het
beest dat uit de afgrond opstijgt’ (zie hfst. 11:7; 17:8) wordt gesproken
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over de diepste morele duisternis, doortrokken van de vuilheid van
Sodom en liggend onder het oordeel van Egypte - de stad waar de
schuld van de mens het toppunt bereikt had door de verwerping en
kruisiging van de Heer.
Hier dan krijgen wij twee krachten in slagorde tegen elkaar opgesteld
met Jeruzalem als de strijdarena. God heeft een passend getuigenis
doen opstaan niet voor Zijn genade, maar voor Zijn bestuur;
ondertussen tracht ‘het beest’ dit getuigenis te niet te doen en de
getuigen te verdelgen. Hoewel iets vooruitlopend zal het goed zijn te
onderzoeken wat deze vijandschappelijke krachten zijn.
Zacharia 12
‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle
volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering
van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een
steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen
zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich
daarheen verzamelen. Te dien dage, luidt het woord des HEREN,
zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met
krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden,
doch alle paarden der natien zal Ik treffen met blindheid. Dan zullen
de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn
mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun
God. Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een
vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven;
dan zullen zij rechts en links alle natien in het rond verteren; en
Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.
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Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de
trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich
niet verheffe tegen Juda. Te dien dage zal de HERE de inwoners van
Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn
als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN
voor hun aangezicht. Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle
volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David
en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en
der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben,
en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een
enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om
een eerstgeborene. Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot
zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo’
(Zach. 12:2-11).
Laten we ten eerste naar de getuigen kijken. Hun getuigenis is, zoals
we hebben gezien, dat van een rouwend overblijfsel in Jeruzalem.
Nu wanneer en waarom vinden we een overblijfsel van de Joden zo
treurend? In verbinding met de terugkeer van de Messias. God heeft
verklaard dat Jeruzalem zal worden tot: ‘een schaal der bedwelming
voor alle volken in het rond;’ dat ‘allen die hem heffen zich deerlijk
zullen verwonden’. ‘Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken
hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht
over een enig kind’.
Diepe weeklachten daarom, onder de getrouwe Joden, gaan vooraf
aan hun nationale bevrijding. Ook in Lukas lezen we van het lijden
van het goddelijke deel va de natie precies voor de glorieuze komst
van de Messias.
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Lukas 21
‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde
benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van
zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en
verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de
krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon
des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid.
Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw
hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij’ (Luk. 21:25-28).
Zo zien we dat op de vooravond van de terugkomst van Christus
in kracht en heerlijkheid, het goddelijke overblijfsel van de Joden in
diepgevoelde zorg en ellende zal zijn terwijl ze hun schuld bewenen in
de verwerping van de Messias, en gestort in zijn uiterste lijdensnood
door de vervolging die zij hebben te verduren en de algemene
beroering en oordelen rondom hen.
Dit is de toestand van de dingen die levendig geschilderd worden in
de oordelen die volgen op het blazen van de bazuinen En behalve
deze algemene overeenkomst van het karakter, stemt de tijd zelf
precies overeen. In Lukas en in Zacharia gingen de beschreven
moeilijkheden onmiddellijk vooraf aan de komst en de regering van
Christus.
Wat hebben we dan in de Openbaring? Daar zien we de lamp van
het getuigenis betreffende het bestuur van God over de volken nog
eens ontstoken te Jeruzalem; we zien de sterke engel, die Christus
voorstelt, bezit nemen van de gehele aarde en zweren dat er geen
uitstel meer zal zijn; we zien de belofte dat bij het geluid van de
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laatste bazuin de verborgenheid van God zal zijn geëindigd; en we
zien, als we iets verder kijken, dat wanneer de zevende bazuin wordt
geblazen, ‘de koninkrijken van deze wereld worden tot koninkrijken
van onze Vader en van Zijn Christus’. Deze schriftplaatsen dan, niet
minder dan het karakter van de getuigenissen zelf, tonen dat het
onderwerp van het getuigenis dat zij nu bekend maken de spoedige
terugkeer is van de Messias om Zijn vijanden te oordelen, Zijn volk
te bevrijden en Zijn troon te vestigen. Dit is één kant van deze grote
tegenstelling.
Wat is de andere dan, genoemd ‘het beest’? (Dan. 7:3); We vernemen
hier dat hij ‘uit de afgrond opstijgt’, de getuigen doodt, en macht
uitoefent in Jeruzalem gedurende 1260 dagen van hun profetie, of
van de laatste 42 maanden dat de heilige stad onder de voet van de
heidenen wordt vertreden (hfst. 11:2, 7).
In Openbaring 13:1 wordt hij beschreven als hebbende zeven koppen
en tien horens’. Eén van zijn koppen was als tot de dood geslagen
en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met
verbazing het beest achterna’. De draak geeft ‘hem zijn macht en zijn
troon en groot gezag’ (hfst. 13:3) ‘en allen die op de aarde wonen,
zullen hem aanbidden, [ieder] wiens naam, van [de ]grondlegging
van [de] wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven
van het Lam dat geslacht is’ (hfst. 13:8) ‘En Hem werd gezag gegeven
om te handelen, tweeënveertig maanden’ gedurende welke tijd hij
God belasterde en oorlog maakte met de heiligen en hen overwon
(hfst.13:7).
Hoofdstuk 17:8 spreekt over hem als iemand ‘die was en is niet en zal
uit de afgrond opstaan’; dus als komende ‘uit de bodemloze put’ (de
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hel), en naar de verdoemenis gaat, terwijl het verklaart dat zijn zeven
hoofden ‘zeven bergen’ zijn (hfst. 17:9).
In hoofdstuk 19 voert hij oorlog met Christus en wordt levend in de
poel van vuur die van zwavel brandt geworpen (hfst. 19:20) Deze
beschrijvingen combinerende lijkt het dat ‘het beest’ het hoofd is van
het koninkrijk uit de volken dat regeert over Jeruzalem precies voor
de glorieuze komst van Christus en haar zetel heeft in de stad van de
zeven heuvelen, van Rome. Nu het Romeinse Rijk was het laatste van
die vier grote monarchieën, volgens de droom van Nebukadnezar,
die regeerden gedurende de tijd van de volken en in stukken werden
gebroken door de komst van Christus, als de steen ‘die zonder handen
werd afgehouwen’ en zijn eigen heerschappij oprichtte. Deze macht
verdwijnt voor een tijd over de aarde als aangeduid dodelijk gewond
in het hoofd; ‘het was en is er niet’. Maar het ‘zal er zijn ‘, want de
dodelijke wond wordt genezen, en in deze laatste tijd waar we nu
naar kijken verschijnt het opnieuw met een speciaal duivels karakter
getypeerd door haar oprijzen uit de bodemloze put en worden de
voornaamste werktuigen van Satan in het vervolgen van de getuigen
die profeteren van de terugkeer van Christus en het komende
koninkrijk. Drie en een half jaar, of 42 maanden, maakt het beest
oorlog met de heiligen, spreekt lasteringen tegen God en zet tenslotte
het verbond op tegen de Heer en tegen Zijn gezalfde, in welke climax
van boosheid hij zijn vreselijk lot tegenkomt (ontmoet).
‘Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk,
schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het
at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit
dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op
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die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen,
en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in
die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak’
(Dan. 7:7, 8).
Een passage uit Daniël illustreert dit verder. Hem werden Gods
bestuurlijke wegen geopenbaard gedurende de tijden van de volken, of
de periode gedurende welke Juda terzijde is gesteld, en de scepter naar
de handen van de volkeren wordt overgebracht. Vier monarchieën
verrijzen achtereenvolgens nl. - het Babylonische, het Perzische, het
Griekse en het Romeinse. Dit laatste word afgebeeld als een ‘dier
schrikwekkend en geweldig sterk. en het had tien horens’.
Lees verder Daniël 7:7-14. Uit de verklaring leren we dat ‘de tien
horens uit dit koninkrijk tien koningen zijn die zullen opstaan’ (vs.
17) De kleine hoorn komt op.
Lees nu Daniël 7:23-27. Hier is de vermelding volkomen eenvoudig.
Het vierde beest is het Romeinse Rijk. Dit grote terrein werd lang
overlopen door de barbaren, en ontving daardoor dus een dodelijke
wond waarvan het, menselijk gesproken, onmogelijk scheen dat
het zou herstellen. Het verdween als een verenigde politieke macht,
terwijl het verdeeld werd in onafhankelijke koninkrijken die de
historici hebben berekend tot tien in aantal. Dit is de tegenwoordige
staat van zaken. Het Romeinse Rijk bestaat niet langer. Het ‘was
er en is er niet meer’. Maar de afzonderlijke koninkrijken waarin
het werd verbroken, hoewel vaak schommelend in omvang en aantal
blijven toch over; en uit deze koninkrijken zal, in de laatste dagen
van de suprematie van de volken, een koning verrijzen, als de kleine
hoorn in het gezicht, die drie van de tien onafhankelijke soevereinen
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omver werpt en die in de één of andere vorm de lang verdwenen
eenheid en macht van het Romeinse Rijk doet herleven. Deze
koning zal de Allerhoogste bespotten en Zijn heiligen vervolgen, drie
en een half jaar lang, totdat oordeel hem inhaalt en de Zoon des
mensen de heerschappij ontvangt en het koninkrijk van de volken
wordt afgenomen en ‘gegeven wordt aan het volk van de heiligen des
Allerhoogste’.
Niets kan dan duidelijker zijn, dan de volkomen overeenkomst tussen
deze kleine horen en ‘het beest dat op komt uit de bodemloze put’.
Beiden zijn het hoofd van het ‘op vreemde wijze herleefde’ Romeinse
Rijk. Beiden hebben hun heerschappij in Jeruzalem, dat nu onder
oppermacht van de volken staat. Beiden lasteren God en vervolgen
de heiligen. Beiden oefenen hun heerschappij uit gedurende de laatste
drie en een van half jaar van het bewind van de volken. Beiden
worden afgesneden in oordeel door de komst van Christus, die Israël
herstelt in de haar beloofde plaats van superioriteit onder de volken
en die zijn eigen koninkrijk vestigt over de wereld.
Dit dan zijn de tijden die beschreven zijn in dit hoofdstuk van de
Openbaring: de Joden teruggekeerd naar Jeruzalem en de tempel
herbouwd; een aantal trouwe aanbidders erkend, maar de massa
van het volk toch ongelovig (in ongeloof); de stad opnieuw erkend
als heilig naar Gods bedoelingen, maar wat betreft haar werkelijke
toestand (staat) verontreinigd (ontwijd), onberouwelijk en nog onder
een vreemd juk; trouwe getuigen die van het komende Messiaanse
koninkrijk getuigen, maar het laatste hoofd van de volkeren macht
toch toestaan hen tot de dood toe te vervolgen. De volkeren en ‘zij
die op de aarde wonen’ verheugen zich over de onderdrukking (het
verzwijgen)van dit getuigenis, terwijl zij nauwelijks verwachten dat
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ondanks de dood van de getuigen, de profetie aan de vooravond van
haar vervulling is
Vers 9-10
Hier worden twee klassen onderscheiden, de volkeren of de naties
en de bewoners van de aarde. Van de eerstgenoemde ‘sommige’,
verheugt zich ongetwijfeld een grote meerderheid, en in hun triomf
zullen zij zelfs niet toestaan dat de lichamen worden begraven.
Maar nog luider in hun (gejuich) verrukking is de andere klasse,
‘zij die op de aarde wonen’ Deze naam is zoals we hebben gezien,
geen locale, maar een morele beschrijving, die een aardsgezind volk
aanduidt. Voor zulke personen, die de wereld liefhebben en er voor
leven, voorzegt ‘de profetie van de getuigen’ is een koninkrijk van
gerechtigheid en oordeel onverdraagzaam. Hun vreugde is daarom
zeer intens wanneer zij horen dat de gehate getuigen zijn gedood en
de stem van het gevreesde getuigenis tot zwijgen is gebracht.
Maar hun triomf is kort. Slechts drie en een halve dag zijn gepasseerd
wanneer zij angstig worden door een wonderbaarlijke tentoonspreiding
van de macht van God die Zijn aanneming toont van de gevallen
getuigen en Zijn haat tegen hun triomfantelijke vernietigers.
Vers 11-13
‘De eerste opstanding’ is voor het grootste gedeelte reeds voorbij. De
gezegende Heer Zelf was ‘de eersteling van hen die ontsliepen’ (1
Kor. 15:20, 23). Naderhand (later) zullen zij die van Christus zijn
bij Zijn komst opgenomen worden om Hem te ontmoeten in de
lucht. Dit komen van Christus voor Zijn heiligen vindt plaats voor
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de periode van de verdrukking die deze hoofdstukken omstandig
verhalen. De Oude Testament heiligen en de gemeente hebben hun
deel in deze eerste opstanding en worden in de hemel gezien voordat
de oordelen die we nu beschouwen zijn begonnen. Maar bij een
verdere handeling van levendmakende kracht hebben twee andere
klassen ook deel aan de eerste opstanding. Dit zijn ‘de zielen van hen
die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd
waren en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden’ (hfst.
20:4). Dus de eerste opstanding omvat drie klassen:
1e zij die zijn opgewekt voordat dit leed begint, en die reeds in de
hemel worden gezien onder het beeld van de vier en twintig
oudsten;
2e zij die ‘onthoofd worden als getuigen van Jezus en om het woord
van God’, wier zielen werden waargenomen onder het altaar bij
de opening van het vijfde zegel en;
3e zij die de dood ondergingen omdat zij weigerden het beest en zijn
beeld te aanbidden Tot deze groep behoren de gedode getuigen.
Hun opstanding is treffend en openbaar de zeer boosaardigen
onder hun vijanden dragen bij hun glorie te vermeerderen; want
terwijl op de aarde het vreugdebetoon nog weerklinkt over hun
ondergang, en hun niet begraven lichamen in verval geraken in
de straten van de stad, worden zij plotseling vervuld met fris leven
en opgenomen in de hemel, evenals Christus Zelf, in een wolk of
beter gezegd ‘in de wolk’. Dat is nl. het uitdrukkelijke zinnebeeld
van de goddelijke aanwezigheid. En hun vijanden aanschouwden
hen’ (Openb. 11:12b). Wat een gezicht! Het is verschrikkelijker dan
het handschrift op de muur van het paleis van Beltsasar en wijst
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op een nog verschrikkelijker lot. Want op hetzelfde moment schudt
een aardschok de stad en van zeven duizend mensen wordt het leven
afgesneden in het midden van hun gejuich. De overlevenden, geven
geschrokken God de eer, en verheerlijken Hem als de God van de
hemel. Maar er is geen berouw; geen erkenning van Zijn rechten op
de aarde, nu op het punt om te worden verklaard, geen onderwerping
aan de waarheid die het verrezen getuigenis had geproclameerd. Er is
nationale angst en de religieuze vrees die natuurlijke angst inboezemt;
maar er is geen oefening van het geweten, geen geloof, geen buigen
voor het getuigenis van het woord van God. En toch, de trompet die
de vervulling aankondigt staat op het punt te klinken: ‘Het tweede
‘Wee!’ is voorbij gegaan, zie, het derde ‘Wee!’ komt spoedig’ (hfst.
11:14).
De zevende bazuin
Vers 15-19
‘En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de
hemel die zeiden: ‘het koninkrijk van de wereld8 van onze Heer en van
Zijn Christus9, is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid’
(hfst. 11:15) Dat is het hoofdthema van de laatste bazuin, inleidende
tot de regering van onze Heer en van Zijn Christus, van Jahweh en
van Zijn gezalfde, die glorieuze regering waarin :
•
8
9
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•

En uw ellendigen met recht waarin

•

In zijn dagen bloeie de rechtvaardige

•

En grote vrede totdat er geen maan meer is

•

Mogen alle koningen zich voor hem neerbuigen

•

Alle volken hem dienen (zie Ps. 72:2, etc).

Voor deze kreunende schepping is het een uur van onuitspreekbare
zegen, van bevrijding ‘van de slavernij van de vergankelijkheid tot de
vrijheid van de kinderen’ van God’ (Rom. 8:21).
Waarom wordt het dan een wee genoemd? Voor ‘de inwoners van
de aarde ‘, is het inderdaad een wee, de grootste van alle weeën,
het beproefde. Hoewel de schepping moge glimlachen, hoewel het
beproefde overblijfsel van Gods volk moge juichen, hoewel de ontelbare
schare uit de gelovige volken moge danken; voor de aardsgezinden,
de vervolgers van de heiligen, de regeerders en de verdrukkers van
de wereld is het een tijd van oordeel en niet sparende vergelding. Dit
veroorzaakt (is de oorzaak van) vreugde en dankzegging in de hemel
in het bijzonder onder de heiligen die nu voor de eerste keer Gods
rechten over de aarde volledig gevestigd zien en Christus de plaats
waarop Hij recht heeft zien innemen, zowel als de Schepper van alle
dingen en als het Lam dat geslacht werd.
Vers 16-18
De details van dit laatste ‘wee’ worden hier niet vermeld, hoewel
sommige er van in latere hoofdstukken worden gegeven. Maar het
grote resultaat is het einde van alle wetteloze en goddeloze autoriteit
157

De Openbaring van Jezus Christus

en de vestiging van het wereldkoninkrijk van Jahweh en van Zijn
gezalfde
Zowel de taal en het toneel beide doen denken aan Psalm 2. De
getuigen hadden het komende koninkrijk geproclameerd, terwijl ze
de waarschuwing bekend maakten.
‘Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen gij richters
der aarde. Dient de Here met vreze en verheug u met beving. Kust
de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat,
want zeer licht ontbrandt zijn toorn’ (Ps. 2:10-12).
Maar in plaats van de waarschuwing ter harte te nemen:
‘Woelen de volkeren en zinnen de natiën op ijdelheid. De koningen
der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen
samen. Tegen de Here en zijn gezalfde. En zeggen: Laat ons hun
banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! (Ps. 2:1-3).
Dus de grote machten van de wereld zijn in complot om de
heerschappij van Christus te weerstaan. Hoe ijdel (te vergeefs) zijn
hun pogingen.
‘Die in de hemel zetelt, lacht… de Here spot met hen’ (Ps. 2:4).
Vervolgens komt het oordeel, dusdanige inleidende weeën als we
hebben gezien in de Openbaring: ‘Dan spreekt hij tot hen in zijn
toorn, En verschrikt hen in zijn gramschap’ (Ps. 2:5).
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Maar dit alles is slechts voorbereidend voor Zijn grote doel:
‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’.
De koning spreekt nu en kondigt verder Gods bedoeling aan:
‘Ik wil gewagen van het besluit des Heren Hij sprak tot mij: Mijn
zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken
geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit’ (Ps. 2:7-8).
Maar dezen zijn nu in de handen van de koningen die beraadslagingen
hebben ondernomen tegen Hem. De volken zijn toornig en boze
mensen bederven de aarde. Het eerste werk moet daarom oordeel
zijn; en zo gaat het bevel dus uit:
‘Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als
pottenbakkerswerk’ (Ps. 2:9).
Wie kan de analogie niet zien tussen de Psalm en de Openbaring,
of bespeuren (onderscheiden) dat zij beide spreken over hetzelfde,
de vestiging van het wereldse koninkrijk van Christus in Sion, ‘de
stad van onze God?’ Over dit koninkrijk wordt overal gesproken
als geopend door plechtige oordelen. Om het beeld van een goed
bekende gelijkenis te volgen, de verworpen edelman heeft ‘na te zijn
teruggekeerd, het koninkrijk ontvangen’ en zijn plechtige uitspraak
is, ‘Die vijanden van Mij evenwel, die niet wilden dat ik over hen
regeerde brengt ze hier en slacht ze in mijn bijzijn af (Luk. 19:11-27)
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Dit is het geval van de zevende bazuin waarover de oudsten in de
hemel, die de verheerlijkte heiligen vertegenwoordigen, nu hun
vreugde uiten. Zij danken God onder Zijn Oude Testament naam,
een naam verbonden met Zijn verbonden betreffende de aarde, ‘Here
God de Almachtige’ Zij spreken over het wereldse-koninkrijk als van
Hem zijnde; want het koninkrijk van Christus is ook het koninkrijk
van God. Wanneer Christus regeert als Mens is Hij zoiets als de
gehoorzame dienstknecht, die niet zijn eigen wil doet, maar de wil
van Hem die hem gezonden heeft, zoals in de dagen van Zijn lijden
en vernedering. De volmaaktheid van Zijn levensregel is dat om het
in plaats van in onafhankelijkheid en in eigen wil uit te oefenen, zoals
zowel Joden als de volken het hadden gedaan, Hij het in volmaakte
onderwerping aan de wil van God had gedaan. Het is daarom het
koninkrijk van Jahweh (God) en in de profeten en de Psalmen wordt
door elkaar heen gesproken van Jahwehs of Christus’ koninkrijk.
Soms wordt gezegd, ‘Jahweh regeert’, en soms wordt ‘de Koning’ als
onderscheiden van Jahweh beschreven als regerende. Beide zijn waar;
want zowel op de troon, als in Zijn vernedering, gaat Zijn woord op
‘Ik en mijn Vader zijn één’. Deze eenheid wordt prachtig getoond in
‘de stemmen in de hemel;’ want na de verklaring dat: het ‘wereldkoninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus gekomen is’, gaan
ze verder met te zeggen niet ‘en zij zullen regeren’, maar met ‘Hij zal
regeren (zie Openb. 20:6?).
De gevolgen van de regering, hier kort samengevat, worden genoemd
in de volgorde van belangrijkheid, niet in die van tijd. Dus het oordeel
over de doden, de meest ernstige en gewichtige regeringshandeling,
wordt het eerst vermeld, hoewel ze in werkelijkheid niet plaats vindt
tot aan het einde (de afsluiting). Maar Christus ‘zal de levenden en
de doden oordelen’; en hoewel het oordeel van de doden er niet zal
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zijn voordat het einde er is, het oordeel over de levenden is er aan het
begin. Het bevat de verdeling of beloning aan ‘de profeten en aan de
heiligen, en aan hen die uw naam vrezen’, en de vernietiging van ‘hen
die de aarde vernietigen’.
De profeten en heiligen waar hier over gesproken wordt zijn niet
zij die reeds in de hemel zijn; want het hele thema hier wordt
verbonden met het wereldse koninkrijk dat Jahweh en Zijn Christus
nu nemen, en de beloning of het oordeel van hen die nog op de
aarde zijn. Enigen van de profeten die getuigden van Zijn koninkrijk
zijn mogelijk sommigen ondanks de vervolging ontkomen. Behalve
dezen echter heeft God ook Zijn ‘heiligen;’ d.w.z. een volk geheiligd
en apart voor Hemzelf gezet, de ‘heiligen van de Allerhoogste’ tegen
wie de heersende aardse macht haar gruwelijke vijandschap heeft
gericht. Maar Christus komt nu om ‘de armen van het volk’ te
oordelen en om ‘de kinderen van het armoedige te redden’, en om ‘de
verdrukker in stukken te breken’. Deze Israëlitische heiligen, gerukt
uit de hand van hun dodelijke vijand, ontvangen nu hun beloning.
Zij worden geplaatst in de positie van uitmuntende, onlangs door de
verdrukkers bezette, en met Christus verbonden in de uitoefening
van het oordeel, met ‘een tweesnijdend zwaard in hun hand. Om
wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natiën; om hun
koningen met ketenen te binden en hun edelen met ijzeren boeien;
om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is de luister van
al zijn gunstgenoten. Halleluja’ (Ps. 149:6-9). Behalve de profeten en
heiligen zijn er tal van volkeren verspreid over de aarde die de naam
van God vrezen. In het oordeel van de natiën erkent Christus hen als
de gezegenden van Zijn Vader en gebied hen ‘beërft het koninkrijk
dat u bereid is van [de] grondlegging van [de] wereld af (Matt. 25:34)
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Dat is het loon van de gelovigen uit de volken of ‘van hen die uw
naam vrezen’.
De andere kant van het beeld is de ondergang van ‘hen die de aarde
vernietigen’. Dit is een machtig en vreselijk werk. De Heer Jezus
wordt ‘geopenbaard van [de] hemel met de engelen van zijn kracht in
vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen
en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen
(2 Thess. 1:7, 8) De profeten van het Oude Testament verhalen de
verwoesting van de Assyriërs, van Gog en de andere kleinere vijanden.
In Mattheüs zien we het ernstige oordeel van de levende volkeren
voor de rechterstoel van Christus; maar in de Openbaring worden
de speciale oordelen verhaald die van het beest en zijn bondgenoten.
Hij is dan de grote macht die de aarde vernielt en de ‘heiligen van de
Allerhoogste’ vervolgt. Het is daarom vanwege hem dat de steen valt
met de meest verpletterende kracht, en hem tot poeder maalt onder
haar verpletterend gewicht. En het is speciaal over zijn vernietiging
dat de oudsten in de hemel nu juichen.
Nu we het slot bereikt hebben van die opeenvolgende series van
oordelen die voorafgingen aan de oprichting van het wereldkoninkrijk van Christus, zal het wel goed zijn om terug te zien en
in het kort opnieuw het pad na te gaan dat we dus betreden hebben.
Het tweede en het derde hoofdstuk openbaart het oordeel van
Christus over de gemeente als een belijdend systeem terwijl het
in beeld van de zeven gemeenten in Azië een schets geeft van de
geschiedenis van het christendom vanaf de eerste afwijking tot de
laatste fase van haar bestaan op aarde. Beginnende met de afnemende
genegenheid voor Christus, wordt het geleidelijk zorgeloos over het
kwaad, en tenslotte kiest het partij voor ‘óf de grote verdorvenheid
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van Thyatira, de hopeloze doodsheid van Sardis, óf de walgelijke
lauwheid van Laodicea, een schrale (onvruchtbare) wildernis die
alleen verlicht wordt door de heldere oase die het oog ververst in het
zwakke maar getrouwe Filadelfia.
Met het einde van het derde hoofdstuk verdwijnt de gemeente op
aarde’. Wat is en wat u gezien hebt’ verdwijnt uit ons gezicht en
‘wat hierna zal gebeuren’ (1:19) verrijst voor onze ogen. Van nu af
aan wordt God gezien, niet in het karakter dat Hij draagt jegens de
gemeente, maar in het karakter waarin Hij Zichzelf openbaart in de
Oude Testament schriften. Een gezelschap verschijnt in de hemel dat
zeker niet uit engelen bestaat en draagt alle kentekenen dat het de
heiligen, de gestorvenen en de verheerlijkten, in de tegenwoordigheid
van God vertegenwoordigt. Het rechterlijke werk staat op het
punt om te beginnen en de ‘bliksemstralen en donderslagen en
stemmen’ die uitgaan van de troon proclameren dat het een troon
is van gerechtigheid en niet van genade, waarop God nu zit. Een
verzegeld boek vol oordelen is in Zijn hand en niemand wordt
waardig bevonden dat te openen, totdat Christus, de man van Gods
raadsbesluiten verschijnt, de Enige aan wie, als ‘Zoon des mensen’
alle oordeel wordt toevertrouwd. Als ‘de Leeuw van de stam van
Juda, de Wortel van David’, zal Hij Gods oordelen uitvoeren en Zijn
gouvernement op aarde. Dit doet Hij onder een dubbele titel, als het
geslachte Lam en als de Man van Gods keus. Hij verschijnt eerst als
het geslachte Lam en als zodanig opent Hij de zegels van het boek
dat Hij van God heeft ontvangen.
De eerste vier zegels kondigen de oordelen aan, die hoewel zwaar,
niet buitengewoon zijn t.o.v. de ‘normale’ wereldgebeurtenissen
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gaan: veroveringen, oorlogen, bloedige oorlogen, hongersnood en
wijdverspreide verwoestingen en ziekte.
De vijfde laat razende vervolging zien en een gebed om recht rijst op
uit de zielen van de gemartelde heiligen, die duidelijk aanduiden dat
de dag van genade voorbij is en de dag van vergelding is begonnen.
Bij de opening van het zesde zegel is er, alsof het in antwoord is
op dit gebed, een algemeen wankelen van de krachten van de aarde
en algemene ontsteltenis bij het vooruitzicht van de haat waarvan
gedacht wordt dat ze onmiddellijk voor de deur staat. Dit alles
komt overeen met de hongersnoden en oorlogen, de vervolgingen en
pestilenties die zijn voorspeld in de toespraken van onze Heer als ‘het
begin van de weeën’ (Matt. 24:8; Mark. 13:8).
Dan komt een gewichtige pauze. De oordelen die volgen zijn van
een meer vreselijk karakter en een speciale uitverkiezing van God
wordt aangekondigd, die hen merkt die er door zullen gaan zonder
de dood te ondergaan. Van elk van de twaalf stammen van Israël
worden er twaalf duizend op hun voorhoofden verzegeld; en een
ontelbare schare heidenen, die hoewel ze niet op dezelfde manieer
verzegeld zijn, komen ze uit ‘de grote verdrukking’ en verkrijgen
de overwinning. Ze hebben hun kleding gewassen en wit gemaakt
in het bloed van het Lam. Zo verschijnt de band tussen Israël
en de volken - die werdt verbroken gedurende de periode van de
gemeente - opnieuw. Wij bevinden onszelf op de grenzen van die
‘grote verdrukking’ die hoewel het epicentrum zich bevindt onder de
Joden, zich uitbreidt in steeds wijdere cirkels tot haar golven de verste
grenzen van de bewoonbare aarde bereiken.
Na dit deze tijdelijke verlichting wordt het zevende zegel geopend
(hfst. 8:1). Een andere serie oordelen, vreselijker en duidelijker van
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de hand van God, valt over de wereld. Deze worden ingeleid door
zeven bazuinen die geblazen worden door zeven engelen (hfst. 8:6),
en gedurende de loop van deze oordelen wordt Christus niet langer
gezien als het geslachte Lam, maar als ‘de Boodschapper van het
verbond’ en altijd in de gedaante van een engel. Als zodanig offert
Hij de gebeden van de heiligen op en het antwoord is het vuur
van Gods verterende oordeel dat op de aarde wordt geworpen, zo
opnieuw tonende dat de dag van Christus’ geduld voorbij is en een
totaal verschillende bedeling is begonnen. De bazuinen volgen elkaar
in snel en vreselijk tempo op. De eerste vier kondigen oorlogen aan,
beroeringen (opschuddingen), waanvoorstellingen, en verspreide
anarchie over een derde deel van de wereld, een uitdrukking die
mogelijk het Romeinse Rijk aankondigt. Maar het ergste moet nog
volgen bij de laatste drie bazuinen die ‘wee, wee, wee, brengen aan de
inwoners van de aarde’ (hfst. 11:14).
De eerste van deze weeën is duidelijk duivels van karakter, geestelijke
duisternis begeleid door kwelling van het geweten erger dan de dood,
gerechtelijke loslating voor het oordeel van die Israëlieten die het
zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.
Het tweede wee valt duidelijk op het Romeinse Rijk en wordt genoemd
door een stem vanaf het altaar van bemiddeling (voorspraak). Het
is een vreselijke gesel van een satanisch karakter en verschrikkelijke
slachtingen en ellende toedienende aan de streek (gebied) die het
bezoekt. Maar andere doelen van God manifesteren zich gedurende
de loop van deze wee. Een sterke engel, die wij als Christus Zelf
herkennen, daalt van de hemel neer en neemt bezit van zee en land
en zweert bij God, als de Schepper van hemel en aarde dat er geen
uitstel meer zal zijn maar dat, wanneer de volgende engel zich doet
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horen, het geheimenis van God zal worden beëindigd. Het boek der
profetie wordt gegeven in de handen van Johannes die in staat is haar
bittere inhoud te begrijpen en dus opnieuw te profeteren over natiën
en koningen. Onmiddellijk hierop zien we Jeruzalem weer bewoond
door Joden, met de herbouwde tempel en de herstelde aanbidding
in de tempel. Onder de aanbidders heeft God Zijn heiligen, maar
het grootste gedeelte van het volk is nog verontreinigd en Jeruzalem
wordt nog twee en veertig maanden vertreden onder de voet van
de volkeren, Gedurende deze tijd wekt God getuigen op voor Zijn
tegenwoordige werken voor twaalf honderd en zestig dagen, d.w.z.
gedurende de laatste periode van de overheersing van de volkeren
gaat hun getuigenis door. Aan het einde van deze tijd echter heeft
het hoofd van het herleefde Romeinse Rijk. - dat dan Jeruzalem met
voeten vertreedt - succes tot grote vreugde van de bewoners op de
aarde, door de getuigen ter dood te brengen. Dit is nauwelijks gebeurd
wanneer hun lichamen zichtbaar levend worden en zij opgenomen
worden naar de hemel in het zicht van hun juichende overleden,
maar nu geschrokken tegenstanders, waarvan nu zevenduizend op
hetzelfde ogenblik worden verpletterd door een geweldige aardbeving
die de stad vernietigt.
Maar de grens van de schuld van de mens wordt nu bereikt en bij
het geluid van de laatste bazuin proclameren luide stemmen in de
hemel dat het koninkrijk van de wereld van Jahweh en Zijn Christus
is gekomen. Zo is geëindigd ‘het geheimenis van God’ en wordt
de regering van de gerechtigheid op aarde ingevoerd. De doden
moeten geoordeeld worden, hoewel dit de laatste handeling is. De
profeten, de heiligen, en zij die de naam van God vrezen moeten hun
loon ontvangen; en de boze vernietigers van de aarde worden zelf
overgegeven aan de vernietiging.
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Gods volk en hun
verdrukkers
Hoofdstuk 11:19 - 13:18
‘En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn
verbond werd gezien in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen,
stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel’ (vs. 19).
Dit is het gezicht dat de nieuwe tonelen, die nu voor ons passeren,
inleidt. Dit zijn geen voortzettingen van de reeds voorgestelde
oordelen. Het is een ander stel gelijktijdige gebeurtenissen, die
verbonden zijn met de eerste, maar hier in veel breder detail worden
getoond.
Het juist aangehaald vers toont Gods gedachten. Vanaf de
Babylonische gevangenschap was de verbondsark verloren en werd
er achteraf nooit meer iets van gehoord. Terwijl ze in de tabernakel
of de tempel, het centrale voorwerp was, het teken van Jahwehs
aanwezigheid, het pand van de zorg van Jahweh. Maar de aardse
dingen waren slechts kopieën van de hemelse. De verschijning van de
ark in de tempel in de hemel is daarom een grote gebeurtenis. Tot hier
toe niet gezien, komt ze nu in ons blikveld, een beeld dat laat zien dat
het verbond met Israël, hoewel lang aan het zicht verborgen nu haar
vroegere plaats weer in de gedachten en wegen van God inneemt.
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De ark is het teken van zekerheid voor Zijn eigen volk maar ook van
oordeel voor Zijn vijanden, zoals toen de muren van Jericho vlak
vielen en de overwinnende Filistijnen zich wel moesten schamen bij de
verschijning er van. Zo ook spreken hier de bliksemen en de stemmen
van de komst van oordeel tegen de verdrukker uit de heidenen. We
hebben reeds gezien dat er enkele Joden zijn, tenminste drie en een
half jaar voor de komst van Christus, die wonen in Jeruzalem, waar
zij, hoewel voor het grootste gedeelte nog in ongeloof, de tempel
hebben herbouwd en de oude eredienst weer hebben ingesteld. Als
we Jeruzalem dan nu nemen als het brandpunt waar alles zich nu op
convergeert, onderscheiden we er drie verschillende partijen:
1. een getrouw overblijfsel onder wie de getuigen zijn die de komst
van het Messiaanse koninkrijk proclameren;
2. de rest van het volk dat nog in opstandig ongeloof blijft;
3. de verdrukker uit de volken die Jeruzalem onder de voet loopt en
eventueel de getuigen ter dood brengt.
Gods zorg voor Zijn oude volk en Zijn oordeel over de verdrukker uit
de volken en het hoofd van de ongelovige Joden zijn in hoofdzaak de
voornaamste onderwerpen van dit gedeelte van het boek.
Maar er is een andere acteur in dit drama die nog niet ten tonele
is opgevoerd. Satan is geen passieve toekijker van deze tonelen.
Wat voor God dierbaar is, is voor hem weerzinwekkend. Als God
bezig is met de gemeente, is de gemeente het voorwerp van satans
vijandigheid. Wanneer God Zich terugkeert tot Israël, wordt Israël
het voorwerp van zijn vijandigheid. Daarom zien we hem hier het
overblijfsel vervolgen met al zijn woede en haat. In de twee volgende
hoofdstukken wordt ons daarom ontvouwd, ten eerste satans woede
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tegen het gelovende Joodse overblijfsel; en vervolgens het karakter en
het doel van het beest, de grote heerser uit de volken die nu Jeruzalem
verdrukt; en als laatste de kracht en de wreedheid van de bedrieger
die handelt in samenwerking met het beest, aan het hoofd van de
ongelovige Joden.
De vrouw en de slang
Hoofdstuk 12:1-5
Wie is deze vrouw? Zij is bekleed met de zon, of met het opperste
gezag en heeft de maan, het symbool van afgeleide autoriteit, onder
haar voeten, terwijl zij is gekroond met volledige administratieve
macht, aangeduid door het volmaakte getal van ondergeschikt gezag,
de twaalf sterren op haar hoofd. Dit is precies de plaats die de belofte
en profetie Israël aanwijst. Zij baart ook ‘het mannelijke kind die alle
naties zal hoeden met een ijzeren staf’. Dit is duidelijk Christus. De
vrouw dan is Israël ‘uit hen is naar [het] vlees de Christus, die God
is over alles, gezegend tot min eeuwigheid. Amen’ (Rom. 9:5). Het is
Israël natuurlijk niet in haar zonde en schaamte. Een scheldwoord en
het verwijt van de heidenen, maar Israël bekleed met de heerlijkheid
die haar toebehoort in de bedoelingen (voornemens) van God ‘aan
wie de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving en de dienst van
God behoren en de beloften’ (Rom. 9:4).
Tegenover Israël staat de draak of de slang, een geraffineerd schepsel,
een leugenaar en bedrieger vanaf het begin, en bovenal de gezworen
vijand van het zaad van de vrouw. Vanaf de val had God hem verteld
dat het zaad van de vrouw hem de kop zou vermorzelen en hij haar
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de hiel zou vermorzelen’ (Gen. 3:15) De draak is rood, de keizerlijke
kleur, en heeft zeven hoofden, elk met een kroon wat aantoont dat
in de uitoefening van zijn keizerlijke macht hij geleid wordt door een
volledige beraadslagende wijsheid; inderdaad geen goddelijke wijsheid
en een wijsheid die aan het einde fatale dwaasheid blijkt te zijn, maar
zulk een wijsheid waartoe het schepsel in staat is zonder God. Hij
heeft tien horens, of krachtsinstrumenten, onder zijn controle’. Zijn
staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp
ze op de aarde’ (vs. 4), wat aanduidt dat hij in zijn fatale strikken een
derde van de ondergeschikte machten van de wereld meesleurt, dat
deel -zoals we dadelijk zien - inclusief (ingesloten) in het herleefde
Romeinse Rijk.
Want hoewel satan ‘de vorst van deze wereld’ is, hij wordt hier
alleen gezien in verbinding met dat deel er van dat dan het door
God gekozen volk onderdrukt. Hij is de vorst van het Romeinse Rijk
die deze staat kneedt (vormt) naar zijn eigen beeld en haar monarch
bekleedt naar zijn eigen beeld en met zijn eigen autoriteit bekleedt.
Vandaar, wanneer het Romeinse Rijk later verschijnt, heeft het ook
zeven hoofden en tien horens, de tien horens die gekroond zijn en
tien koningen betekenen die beantwoorden aan die tien horens of
krachtsinstrumenten die satan hanteert (voert). Het grote doel van
satan is Christus; want ‘de leugenaar van den beginne’ moet ‘de
waarheid’ haten; ‘de regeerder van de duisternis van deze wereld’
moet ‘het licht haten’; de valse overweldiger van het gebied moet
de ware Gezalfde van God haten. Vanaf de geboorte van Christus
probeert satan daarom Hem te vernietigen. In Bethlehem scheen hij
bijna zijn einde te hebben bereikt, maar Gods beschermende schild
was over het kind uitgespreid. Op het kruis leek hij te overwinnen,
want daar verwondde hij de hiel van het zaad van de vrouw. Maar ook
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hier kwam God opnieuw tussenbeide en de afhankelijke, volmaakte
Mens die Zich vrijwillig overgegeven had in de dood om de eer van
God te vervullen, stond op uit de dood, en triomfeerde over iedere
vijand en werd ‘opgenomen tot God en tot Zijn troon’.
Een grote kloof wordt nu in de profetie gezien. De gemeente is deze
periode ingegaan en had niets van doen met het conflict tussen satan
en Israël. Gedurende deze hele tussentijd verklaart God Israël tot
‘Lo-Ammi’ 10. ‘Want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet
zijn’ (Hos. 1:9). Maar nu het herstel van Israël nabij is; de ark van
het verbond weer gezien wordt in de hemel en God Zijn boodschap:
‘Zeg tot uw broeders: Ammi; en zeg tot uw zusters: Ruchama’ (Hos.
1:12). Over hele tussentijd wordt niet gesproken. De gemeente, het
lichaam van Christus wordt niet gezien behalve als het wordt gezien
in Christus Zelf; haar opname wordt niet genoemd, behalve wanneer
het in Zijn eigen opname is ingesloten.
Het gezicht springt dadelijk over naar de eind dagen van de
verwerping van Israël. En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij
een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderd
zestig dagen voedde (vs. 6). Dit, hoewel gekleed in figuurlijke taal
is heel duidelijk. Satan die in zijn poging om Christus te vernietigen
wordt verijdeld richt nu zijn boosaardigheid tegen Zijn volk. Al zijn
sluwheid en kracht worden voor hun vernietiging opgeroepen en zij
worden werkelijk gedreven om te vluchten. Maar God waakt nog
steeds over hen; en zorgt in de woestijn voor hen en beschermt hen voor
hun vijanden. De periode gedurende welke zij zo verborgen worden
10

Lo-Ammi betekent: ‘niet mijn volk’. Ammi betekent: ‘mijn volk’. Zo
betekent Lo-Ruchama: ‘Ik zal mij niet ontfermen’. Dan betekent Ruchama
dus: ‘Ik zal mij ontfermen’.
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is: 1260 dagen. Het is dezelfde tijd dat de getuigen in Jeruzalem
getuigenis afleggen, dat de kleine hoorn van Daniël doorlopend moet
lijden en de heilige stad onder de voet van de volkeren wordt gelopen
tot haar uiteindelijke bevrijding. Dit toont dat de hier genoemde tijd
een korte periode is van drie en een half jaar, die vooraf gaat aan de
omverwerping van de macht van de volken, tot het herstel van Israël
en de oprichting van het Messiaanse koninkrijk.
Dit zal worden bevestigd door andere profetieën, maar het gezicht
verandert nu om ons een geheel ander toneel te tonen.
De draak is in die tijd de grote vijand en vervolger van Gods volk.
Michaël, zijn tegenstander is een van de voornaamste vorsten die
Daniël te hulp kwam, zodat ik (d.i. Daniël) daar, bij de koningen
der Perzen de overhand behield. Michaël is de enige ‘aartsengel’ die
genoemd wordt en wordt altijd vermeld in verbinding met Israël. Hij
is het die de engel die tot Daniël gezonden is en Daniël helpt toen die
weerstaan werd door ‘de vorst van het koninkrijk van Perzië (Dan.
10:13). Dezelfde engel zegt, toen hij heen ging om te worstelen met
de vorsten van Perzië en van Griekenland: ‘En niet één staat mij
vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël’ (vs. 20,
21). En op de avond van de Joodse bevrijding zal Michaël ‘opstaan,
de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat’ (hfst. 12:1).
In Judas 1:9 disputeert hij met satan ‘over het lichaam van Mozes’.
Het zou er daarom op kunnen lijken dat er boze machten zijn die
de volkeren vijandig besturen ten opzichte van Israël en dat Israël
zelf onder het speciale leiderschap staat van Michael, het hoofd van
de gezegende engelen, die de dienaars van God zijn en Zijn wil
doen. Het is daarom belangrijk voor Gods opnieuw opgenomen doel
betreffende Israël, dat Michael, de grote vorst die voor dit volk staat,
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de engel is, die hier oorlog voert tegen de draak. De meedogenloze
vervolger en lasteraar van het volk.
Er is vreugde in de hemel over deze overwinning ‘En ik hoorde een
luide stem in de hemel zeggen’ (hfst. 12:10, 11).
Er wordt niet gezegd van wie dit lied komt maar alleen heiligen in de
hemel zouden kunnen hebben gesproken over het lijdende overblijfsel
op aarde als over ‘onze broeders’. Het is daarom niet het lied van de
engelen, maar van verheerlijkte heiligen gebracht door de oudsten.
De uit de hemel neergeworpen satan is een noodzakelijke inleiding
tot de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de
macht van Zijn Christus. Zo noodzakelijk, dat aan de vervulling
ervan, al wordt gezegt dat ze zijn gekomen. Alle verhinderingen in de
hemel zijn verwijderd, hoewel zoals we zullen zien, er nog vijanden
zijn op aarde om te overwinnen. Maar satans kracht als beschuldiger
van de broeders, waardoor hij in staat was hen te benauwen en te
kwellen is voor altijd gebroken. Deze heiligen, hoewel dus gekweld
en benauwd, hadden ‘hem overwonnen door het bloed van het Lam’,
en hadden zo hun getuigenis tegen zijn macht gehouden en bleven
standvastig, zelfs tot in de dood.
Maar hoewel het neerwerpen van satan vreugde in de hemel
veroorzaakt, is het onmiddellijke effect noodlottig voor de aarde.
‘Daarom weest vrolijk, hemelen en u die daarin woont. Wee de aarde
en de zee, want de duivel is tot u neergekomen en grote grimmigheid,
daar hij weet dat hij weinig tijd heeft’ (vs. 12). Beroofd van zijn macht
om de heiligen in de hemel te beschuldigen, vervolgt hij hen met al
zijn wrok op de aarde. Bovendien, hij weet dat zijn tijd kort is; want
het koninkrijk van Christus is nabij, en zijn verderfelijk gebied loopt
daarom op een einde.
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‘En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven,
opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed
wordt een tijd en tijden en een halve tijd 11, buiten het gezicht van
de slang. En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als
een rivier om haar door de rivier te laten meesleuren. En de aarde
kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg
de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. En de draak werd
toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de
overigen van haar nageslacht hen die de geboden van God bewaren’
(vs. 14-17). Dus de vervolging van de draak drijft het goddelijk
overblijfsel van Israël in de woestijn. Haar vlucht is snel, God geeft
speciale door de Voorzienigheid beschikte hulp, zoals aangeduid door
de ‘twee vleugelen van de grote adelaar’. Het is naar deze tijd, kort
voorafgaande aan de komst van de Zoon des mensen uit de hemel
dat onze Heer verwijst naar Zijn profetische waarschuwing.
Dit wordt vaak toegeschreven aan de overwinning van Jeruzalem
door Titus, of iets wat er op lijkt. Maar het staat ver af van taal die
wordt toegepast op de gebeurtenis in Lukas. De profetie in Lukas
bevat niet zulke dringende oproepen tot haast. En feitelijk liet het
naderen van het Romeinse leger overvloedig de tijd voor de christenen
om de stad te verlaten en hun goederen met zich mee te nemen. Maar
ondanks dit, de aanhaling uit Daniël bepaalt de tijd. Er kan slechts
één beproeving zijn die alle voorgaande overtreft en alle die later
zullen komen. Dit wordt genoemd in Daniël wiens woorden door
de Heer worden aangehaald. Maar als onze Heer er aan toevoegt:
‘Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd
11
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worden (...) En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen
in [de] hemel’ (Matt. 24:29, 30). Dan voegt Daniël er aan toe: ‘Te
dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, (…) maar in die tijd zal
uw volk ontkomen, al wie in het boek beschreven wordt bevonden’
(Dan. 12:1).
In zijn vervolging van de vrouw, zoals in al zijn andere wegen, dient
de boosaardigheid van satan alleen Gods bedoelingen. Hij gebruikt
deze vervolgingen van de getrouwen om ‘ze als goud te beproeven,
te louteren’ (Zach. 13:9). Hij brengt ze in plaatsen waar Hij hen
kan ontmoeten. Uiterlijk lijkt het dat satans woede die hen in de
wildernis drijft, maar voor het oog dat de wegen van God ziet ,is
Hij het die hen daar naar toe heeft getrokken. Hij heeft nu zijn Zijn
geliefde, maar ontrouwe aardse bruid bezocht ‘de dagen van Baalim,
waarin zij reukwerk aan hen brandde, (...) en mij vergat, zegt de
Heer. De tijd is gekomen waarvan geschreven is, Daarom zie, ik zal
haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart.
Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor 12 maken
tot een deur der hoop’ (Hos. 2:13-15) Het is daar, in de woestijn,
waarheen Hij haar heeft gelokt, in dit diepe dal van rampspoed, dat
Hij de grootheid van hun zonde bloot legt, maar ook aan hen toont
de rijkdom van Zijn genade, en hen leidt tot echt berouw en geloof in
Hem. Daarom is het dat zij gereinigd verrijzen, geschikt om de zegen
van Jahweh te ontvangen.

12

Dit betekent: ‘zorg’.
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De onderdrukker uit de volken
Hoofdstuk 13:1-10
We zien nu de draak in directe vijandschap met de vrouw. Maar hij
werkt achter de schermen, door zijn agenten, want satan probeert
altijd te werken door kracht en om zelf niet geobserveerd te blijven.
Hoewel op deze tijd het einde van zijn dodelijke heerschappij
nadert, is hij nog ‘de god van deze wereld’ en gebruikt hij zijn paar
overgebleven ogenblikken met vreselijke energie om zijn meesterstuk
van misleiding (bedrog) en boosheid te beëindigen. God heeft een
volk waarmee Hij voornemens is het boven alle volken van de wereld
te plaatsen. Satan zal ook zulk een volk hebben. God heeft een
Gezalfde Heerser van de wereld die Hij zal bekleden met Zijn eigen
gezag (autoriteit) Satan zal ook zo’n heerser hebben. God heeft Zijn
Christus, het Lam die Hij te voorschijn zal brengen als de bevrijder
van Israël. Satan zal zijn Antichrist hebben, zijn valse Lam, die
ook pretendeert (er aanspraak op maakt), de bevrijder van Israël te
zijn. De werkingen van satan is een afzichtelijke parodie (spottende
nabootsing), om zo te zeggen, van de wegen van God. Dit is wat nu
voor ons komt.
vers 1-3
Maar hoewel erfgenaam van de gehele opvolging uit de volken
en er een bepaalde morele verwantschap is met ieder van de vier
monarchieën, is het de onmiddellijke directe afstammeling van de
laatste. We hebben reeds gezien dat dit beest (dier), evenals de kleine
hoorn uit Daniël, de herleefde vorm van het Romeinse Rijk is, die
de hele wereld zal verbazen kort voordat Christus komt om Zijn
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koninkrijk op te richten. We lezen dat er, in Openbaring 17:10 en 11,
zeven koningen zijn: vijf zijn gevallen, de ene is er en de andere is nog
niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.
En het beest dat was en niet is, is ook zelf [de] achtste, en het is uit
de zeven gaat ten verderve’. De koningen in dit gedeelte zijn stellen
hoofden of regeringsvormen voor. Van dit Romeinse bestuur waren
verschillende voorbij gegaan, hier wordt gerekend met vijf. De zesde
of de keizerlijke vorm die toen bestond, en een zevende moest nog
verrijzen en voor een korte tijd blijven. De uiteindelijke vorm van het
koninkrijk zal die zijn die in het beest gestalte heeft, die ‘de achtste
is, en uit de zeven is, en ten verderve gaat (hfst. 17:11).
Maar de verschrikkelijke energie van kwaad gedurende deze laatste
dagen van het ‘wee voor de aarde’ wordt ook getoond in een andere
vorm. Satan en zijn menselijk gereedschap worden de voorwerpen
van religieuze aanbidding.
vers 4
Zolang als de Heilige Geest in de wereld is wordt de macht van het
kwaad in bedwang gehouden zodat hoewel, het geheimenis van
het kwaad reeds werkt, zij niet kan breken door de perken die God
rondom haar heeft gesteld. Maar wanneer de gemeente is opgenomen
om bij Christus te zijn, dan hoeft de Heilige Geest niet langer zijn
verblijf op aarde, en dan wordt Hij die tegenhoudt of verhinderd
uit de weg genomen (2 Thess. 2:7). Zo wordt de eigen wil van de
mens niet langer in bedwang gehouden door de Heilige Geest, terwijl
satans boosaardigheid wordt opgewekt tot tweevoudige energie door
de wetenschap (kennis) van ‘dat hij maar weinig tijd heeft’ (Openb.
12:12). Het is dan geen wonder dat menselijke veronderstelling
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en opstand tegen God een onweerstaanbare stroom wordt die alle
obstakels weg vaagt in haar onbesuisde loop. Hoe lang heeft Gods
genade de mens niet gesmeekt! Hoe ernstig zijn de uitnodigingen,
hoe plechtig de waarschuwingen, hoe teder de smeekbeden die a.h.w.
zijn gekomen uit het hart van God tot een omkomende wereld! Maar
alles was tevergeefs. En ‘wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde
vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken’ (Spr. 29:1 NBG
13
).
Tegenwoordig zien we vaak dat God praktisch genegeerd wordt, de
dwaas vervolgt zijn loopbaan van zonde en dwaasheid en zegt ‘in
zijn hart. er is geen God’. Maar in dit gedeelte is er vooruitgang in
boosheid. De tijd komt en we weten niet hoe spoedig het kan zijn,
wanneer de enige god die door de grote heerser van de wereld erkend
wordt de draak zal zijn, en wanneer God, de Schepper van hemel en
aarde zal worden bespot en belasterd. De hemel en alles wat er in
is zal het doel zal zijn van hoon en haat voor ‘de aardse sterveling’
(Ps. 10:18) wiens hart een gewillige echo is geworden van satans
misleiding en leugens. Zelfverheffing, godslastering, is de ellendige
dwaasheid van dit ijdele instrument van satan, dat weinig droomt,
in zijn vermeende zekerheid en kracht, van het vreselijke lot dat hem
spoedig wacht. Gedurende een korte periode van ‘twee en veertig
maanden’ zal zijn regering worden toegestaan te duren, zolang moet
Israël beproefd worden, zo lang heeft satan zijn eigen weg, zolang
moet de mens tonen wat hij is wanneer hij overgelaten wordt aan de
werkingen van zijn eigen hart. Gedurende deze tijd kiest God Zijn
eigen volk ‘in de smeltoven van de ellende (Jes. 48:10). Hij laat de
13
178

‘Wie na bestraffingen halsstarrig (zijn nek verhardt) is, zal opeens gebroken
worden, en er zal geen genezing meer zijn’ HSV.

Gods volk en hun verdrukkers

verschroeiende stralen van de razernij van het beest op hen vallen
opdat hij al hun droesem kan wegzuiveren. Daarom is de oorlog tegen
hen zo succesvol en de triomf van het beest schijnbaar zo volledig.
Allen aanbidden hem behalve Gods uitverkorenen - zij wier namen,
van de grondlegging der wereld af, zijn geschreven in het boek des
levens van het geslachte Lam.
Ondertussen verrijzen de gebeden van de vervolgde heiligen (Ps. 79).
Zoals wij leren van de Psalmen, is dit de taal van Gods heiligen in
deze vreselijke crisis, wanneer de boze mens op zijn vijanden blaast
en zegt ‘in zijn hart, ik zal niet wankelen, ik, die van geslacht tot
geslacht niet in rampspoed zal raken,. God vergeet het; Hij verbergt
zijn aangezicht, Hij ziet het in eeuwigheid niet’ (Ps. 10:5-11).
‘Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk,
schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het
at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit
dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op
die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen,
en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in
die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak’
(Dan. 7:7, 8).
Maar een woord van troost voor de kreunende heiligen druppelt
te midden van dit vreselijke toneel neer: ‘Als iemand een oor heeft,
laat hij horen. Als iemand in gevangenschap [leidt], dan gaat hij in
gevangenschap; als iemand met [het] zwaard zal doden dan moet
hij met [het] zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het
geloof van de heiligen’ (Openb. 13:9-10). Voor iedereen die kan
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onderscheiden kan maken tussen Gods wegen in genade, zal het
duidelijk zijn hoe zulke woorden overeenstemmen met de vorige en
verschillen van de latere. Stefanus had van doen met Gods wegen in
genade. Wat voor troost was het voor hem geweest, toen hij voor zijn
vervolgers bad, om hem te vertellen dat zij gestenigd zouden worden?
In dit gedeelte echter zijn we in een andere bedeling, verbonden
met Gods wegen in bestuur; en dan is de belofte gegeven aan Zijn
heiligen, dat hun vervolger spoedig zal worden verstrooid; dat degene
die hen in gevangenschap voert zelf gevangen zal worden genomen;
dat degene die hen doodt met het zwaard zelf door het zwaard zal
vergaan. Dit was het wat gedurende de korte tussenliggende tijd van
leed en vervolging ‘de lijdzaamheid (het geduld) van het geloof van
de heiligen zou schragen (hoog houden)’
De antichrist
Hoofdstuk 13:11-18
We moeten slechts terug denken bij deze crisis aan de positie van
het Joodse volk om de vreselijke kracht te zien van het bedrog.
Juist wanneer de getuigen de regering van de komende Christus
verkondigen en de omverwerping van de macht van de volken,
verwekt satan een valse Christus met al de uiterlijke gelijkenis van de
ware Christus alsof in antwoord op hun profetie. Geen wonder dat
het volk, zonder morele onderscheiding, wordt misleid.
Maar gevraagd kan worden, daar Jeruzalem in dit gezicht niet wordt
genoemd, of het zou kunnen worden verondersteld dat dit tweede
beest te Jeruzalem is, of zijn macht uitoefent onder de Joden? Het
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antwoord is, dat het geheel van dit deel van het boek, en de totale
interesse van de tijd betreffende waarover in deze profetie gesproken
wordt, wel verbonden zijn met Jeruzalem. In Openb. 7 zien we een
verzegeld overblijfsel van Israël op opvallende afstand van de schare
uit de volken. In hfst. 10 verklaart Christus, Die zijn rechten laat
gelden op de aarde, dat Gods bedoeling spoedig vervuld zou zijn
bij het geluid van de zevende bazuin. Nu, wanneer de zevende
bazuin klinkt (hfst. 11:15-17), komt ‘het wereld-koninkrijk van onze
Heer en Zijn Christus, of van Jahweh en Zijn gezalfde ‘en van dit
wereld-koninkrijk is de metropool de berg Sion, ‘de stad van de
grote Koning’ Dienovereenkomstig vinden we de toestand van zaken
in Jeruzalem, gedurende de korte periode voor de terugkeer van
Christus, voortgezet in hoofdstuk 11. Daar is het de profetie van de
volken die de stad onder de voet lopen. Uitgestrekt als het rijk van
het beest is, de belangrijkste centra in Jeruzalem en in andere delen
worden zelfs niet genoemd. In het volgende hoofdstuk is het Israël
dat verschijnt als het grote doel van satans woede; het is tussen Israëls
vijand en Israëls ‘grote vorst’, de aartsengel Michaël dat de oorlog in
de hemel gevoerd wordt; het is tegen het overblijfsel van Israël dat de
draak toorn van de draak gericht is wanneer hij neergeworpen wordt
op de aarde. In dit hoofdstuk, vervolgt het beest, als satans werktuig,
de heiligen opnieuw tegen wie de wraak van satan is gekeerd, d.w.z.
het Joodse overblijfsel. Alles toont daarom dat God nu terug komt
tot Israël, dat de tijd de korte periode is van de onderdrukking
door de volken die vooraf gaat aan de bevrijding van Israël en dat
Jeruzalem het middelpunt is rondom wie zich de hier gesymboliseerde
gebeurtenissen zich scharen.
Jeruzalem dan is het toneel waar de tragedie gebeurt die zich voor
ons afhandelt Wij zullen direct andere redenen zien, vanuit een
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vergelijk met diverse profetieën om dit tweede beest te verbinden
met die stad; maar voor het ogenblik zullen die redenen welke we
reeds gegeven hebben voldoende genoeg zijn. Wat is dan de toestand
van Jeruzalem op dit ogenblik? We vernemen uit vele geschriften dat
Jeruzalem voor haar bevrijding in vreselijke moeilijkheden zal zijn
door een buitenlandse vijand, die in die dag de plaats van de oude
Assyriërs zal innemen, zowel in de viering van haar aanspraken als in
de ambitieuze aanspraken die hij op Palestina heeft.
‘Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en
met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende
gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot
onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Daarom, zo
zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een
beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij
die gelooft, haast niet. En ik zal het recht tot meetsnoer maken en
de gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats
wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. Dan zal uw
verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het
dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel
doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden. Zo dikwijls
als hij zal doortrekken, zal hij u grijpen; want morgen aan morgen
zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht, en het verstaan van de
openbaring zal louter verschrikking zijn. Want het bed zal te kort
zijn om zich daarop uit te strekken en de deken te smal om zich
daarin te wikkelen. Want de Here zal opstaan, zoals op de berg
Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon,
om zijn werk te doen. (Vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te
verrichten). Ongewoon zal zijn daad zijn’ (Jes. 28:15-21).
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Deze noordelijke macht, zoals we direct zullen zien, bedreigt Jeruzalem
gedurende de periode waarvan gesproken wordt in de Openbaring.
De ongelovige massa van het volk zoekt bescherming, in plaats van
uit te zien naar de Heer voor bevrijding zoals in vroegere tijden, in
allianties met de wereld; en deze valse Christus gaat een verbond aan,
namens het Joodse volk met het hoofd van het herleefde Romeinse
Rijk. Het is deze alliantie die voorzegt wordt in Jesaja 28:15-21.
Hier hebben we de periode voordat de Heer opstaat in kracht ter
bevrijding van Zijn volk. Hun toestand in die tijd wordt vermeld. Een
machtige confederatie rolt als een vloedgolf tegen het land en tracht
het te overweldigen. De trouwe toevlucht is God Zelf, die in Sion een
vast fundament ‘hoeksteen’ heeft gelegd. De getrouwen kunnen op
deze fundering rusten en hun bevrijding door de Messias afwachten,
‘haast u niet’. De rest van het volk echter, verschrikt en ongelovig,
luistert naar de leugens van de antichrist en zoekt onder zijn leiding
bescherming. Wat een verbond is met de dood en een overeenkomst
met de hel. Een schuilplaats en een contract met de dood. Het
is een alliantie met het boze hoofd van de volkeren machten, de
vicepresident van de draak op aarde. Het lukt hen niet. De gesel
loopt nog over, hun redmiddel van leugen faalt, hun verbond met de
dood lost op, en de Heer verrijst in Zijn kracht voor de bevrijding van
Zijn getrouw volk en het oordeel over al Sion vijanden.
Hier zien we dan gevestigde verbond tussen de valse Christus en de
Romeinse macht. Satan heeft van te voren, evenals in de zaak met Job,
vuur van de hemel afgeroepen (Openb. 13:13). Wanneer zijn civiele
(burgerlijke) autoriteit, als vorst van de wereld, gegeven wordt aan
het eerste beest, wordt de miraculeuze kracht die hem nog toegestaan
wordt om die uit te oefenen, gegeven aan het tweede beest. Op die
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manier zien we de civiele en de geestelijke macht beide bestuurd
door satan. De genezing van de dodelijke wond, de herleving van het
Romeinse Rijk wordt duidelijk gezien door de ongelovige Joden als
een wonderlijke tussenkomst of bemiddeling van God ten behoeve
van hen. Vals en duivels als deze macht is, zij zijn alleen bezig met
hun eigen veiligheid; ze hebben geen zorg voor Gods waarheid, geen
vertrouwen in Gods redding; en in plaats van te steunen op de vaste
hoeksteen die in Sion is gelegd erkennen zij gaarne als verlosser
iedereen die komt met beloften van directe bevrijding. Vandaar hun
fatale toevlucht tot de leugens van dit afgrijselijke verbond met de
dood en overeenkomst met de hel.
Lees Openb. 13:15-18. Dit is het waartoe de dingen komen. De
ketenen van de satan zullen worden vastgeklonken aan alles, lichaam
en ziel. De getuigen van de Messias zullen ter dood gebracht worden,
hoewel niet voordat hun getuigenis is geëindigd. De getrouwen die
geen succes hebben gehad om in de woestijn te ontsnappen moeten
het martelaarschap lijden; want niemand kan worden getolereerd die
het beest niet aanbidt. Allen moeten belijden dat zij zijn handlangers
zijn, en allen ontvangen zijn merkteken of zijn naam of het getal van
zijn naam. De wijzen zullen in die tijd het getal van de naam van het
beest begrijpen en de manier om het te berekenen. Maar hoewel het
getal wordt afgeleid uit de naam, is het duidelijk dat het alleen kan
worden verkregen wanneer de naam bekend is. Alle pogingen dan om
het vast te stellen, voordat het beest bekend is, zijn dus tijdverspilling.
De plaats waarin deze ‘mens van de zonde’ zich vertoont is Jeruzalem
waar ‘de tempel van God’ dan zal zijn; en de tijd van zijn verschijning
ligt tussen het wegnemen van de gemeente en de dag van de Heer.
Hij (de mens der zonde) houdt het uit tot Christus komt wanneer hij
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wordt verstrooid ‘door de adem van Zijn mond’. Hij zegt god te zijn
in menselijke gedaante; d.w.z., te zijn wat Christus alleen kan zijn;
en deze pretentie op godslastering wordt ondersteunt door ‘krachten
en tekenen en wonderen’ waartoe hij in het bijzonder door satan
wordt geïnspireerd die te uit te voeren. Hij misleidt zo hen, die nadat
ze de waarheid hebben afgewezen, nu rechterlijk door God worden
overgegeven aan de misleiding van deze bedrieger en dus over zichzelf
een rechtvaardig oordeel brengen. In plaats, in tijd, in lot, in het
karakter van zijn aanmatigingen, in de aard van zijn machten, en in
het succes van zijn bedrog, is er een exacte overeenkomst tussen de
twee personen die beschreven worden in de Thessalonicenzen en in
de Openbaring.
Daniël 11:36-40
‘En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen
en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal
hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat
de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.
Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling
der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen
alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der
vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal
hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden.
En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van
de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij
zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen
als beloning. Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het
Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op
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deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de
landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich
heen grijpen’ (Dan. 11:36-40).
Hier is een koning die regeert in ‘het land’, dat als er zo over gesproken
wordt alleen Palestina kan betekenen, het land waarvoor Daniël zich
interesseerde en waarover hij deze profetie heeft uitgesproken. Hij is
‘aan de tijd van het einde’ (Dan. 12:4) en gaat door ‘tot de tijd van
de gramschap is vervuld’, wat aantoont dat hij regeert in de laatste
dagen van de oppermacht van de volken - tot Gods verontwaardiging
tegen Israël zal geëindigd zijn, Hij herstelt haar nog eens tot haar
begunstiging (ten gunste van haar). Hij is een Israëliet; want hij
beschouwt niet ‘de God van zijn vaderen’, een uitdrukking die in
Daniël alleen de patriarchen kan betekenen. Ook geeft hij geen
acht op ‘de wens van vrouwen’. De grote wens van alle Hebreeuwse
vrouwen was de Messias te baren. Zo werd Maria door Gabriël
begroet als ‘gezegende onder de vrouwen’ als haar wonderbaarlijke
ontvangenis van de Heiland werd aangekondigd. Door het noemen
van ‘de wens van de vrouwen’ tussen ‘de God van zijn vaderen’ en
‘enig God’ toont de verbinding dat iets overeenkomstigs in natuur
bedoeld is, niet iets geheel verschillends. Hoewel een Israëliet, hij let
niet op Jahweh, de hoop van de natie; noch op de Messias, de hoop
van de natie; zelfs niet op de valse goden waartoe de natie zich zo vaak
wendde. Maar hij vereert de ‘God van de krachten’, waarschijnlijk
verwijzend naar de religieuze eer die hij geeft aan het beest, het hoofd
van het Romeinse Rijk en de belichaming van wereldse macht. In tijd
en plaats, in godslastering en zelfverhoging, in verwerping van God
en in de uitvoering van een nieuwe en gevaarlijke afgoderij, komt
deze koning overeen met de valse Christus van de Openbaring en de
186

Gods volk en hun verdrukkers

mens van de zonde uit de Thessalonicenzen. Ook ‘de koning van het
noorden’, die tegen hem komt toont het bestaan van die vijand tegen
wie het fatale verbond met het beest wordt gevormd.
We hebben nu het karakter gezien van het eerste beest, het hoofd van
het herleefde Romeinse Rijk, aan wie afgodische aanbidding werd
gegeven en van het tweede beest, de valse Christus, die de Joden
misleiden, die kracht zet bij de aanbidding van het eerste beest en zijn
beeltenis en zich met hem verbindt in het tot de dood toe van allen
die deze godslasterlijke verering weigeren. Twee gedeelten van de
Schrift werpen belangrijk licht op deze vreselijke tijd. De eerste is een
profetie van onze Heer op gedeelten die wij reeds hebben bekeken.
We hebben nu gezien onder welke omstandigheden deze profetie
uitgesproken werd. Jezus had de Joden juist verteld: ‘Zie, uw huis
wordt aan u <woest> overgelaten. Want Ik zeg u: u zult Mij van
nu aan geenszins zien, totdat u zegt: Gezegend Hij die komt in
[de] naam van [de] Heer’ (Matt. 23:38, 39). Hij voorzegt dan Zijn
discipelen de ten val brenging van de tempel. Hierna vergaderen Zijn
discipelen zich rondom Hem en als de Joden ondervragen: ‘Wanneer
zullen deze dingen zijn en wat is het teken van uw komst en van de
voleinding van de eeuw?’ (Matt. 24:3). Dit ‘de voleinding van de
eeuw’ was een volkomen goed begrepen frase, die het einde van het
bestaande tijdperk van de volkerenregering aankondigde, en daarom
verbonden was met de terugkomst van de Messias, de periode wanneer
de Joden Hem als ‘in de naam van de Heer’ zouden ontvangen. Het
is in antwoord op deze vraag dat over de profetie van onze Heer
gesproken wordt, zoals vermeld in Mattheüs. In Lukas wordt die
profetie ongetwijfeld gericht op de overwinning van Jeruzalem door
Titus; maar in Mattheüs wordt zowel de vraag gesteld en zijn de
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antwoorden verschillend. De profetie van onze Heer had ongetwijfeld
een dubbele betekenis; en terwijl Lukas werd geleid door de Geest
om die delen die verwijzen naar de overwinning van Jeruzalem, die
betrekkelijk nabij was te selecteren, werd Mattheüs door dezelfde
Geest geleid die gedeelten te verhalen die beantwoordden aan de
vraag van de discipelen betreffende Zijn eigen terugkeer en het einde
van de eeuw.
‘Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want
daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de
sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip
is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot.
Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag
des HEREN in het dal der beslissing. De zon en de maan worden
zwart en de sterren trekken haar glans in. En de HERE brult uit
Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.
Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de
kinderen Israels. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben,
die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom
zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken’ (Joël 3:1217).
Het eerste gedeelte van de redevoering houdt zich bezig met dit ‘begin
van het lijden’ waarvan we reeds gezien hebben dat het overeen komt
met de oorlogen, de pest, en vervolgingen zoals gedetailleerd onder
de eerste vijf zegels. Het tweede deel waarvan het bovenstaande
uittreksel is genomen, begint met een gebeurtenis waarvan Daniël
had geprofeteerd: ‘de gruwel van de verwoesting’ die staat in de
heilige plaats (zie Dan. 11:31).
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Daniël 12:11, 12
‘En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een
gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend
tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij die blijft verwachten
en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt’ (Dan. 12:11, 12).
Daniël profeteert hier van de tijd van Israëls herstel en zegen en
wordt verteld dat vanaf de tijd dat het dagelijks offer wordt gestaakt
er een gruwel wordt opgericht, die ‘verwoesting brengt’. Dan zijn het
duizend twee honderd en negentig dagen (1290), of dertien honderd
en vijf en dertig dagen (1335) Deze tijden zijn juist iets langer dan
de 42 maanden of de 1260 dagen genoemd in de Openbaring, wat
toont dat er drie fasen of trappen zijn, drie en een half jaar (3, 5jaar)
na deze gebeurtenis en de andere twee volgende met respectievelijk
ruimten van dertig (30) en vijf en zeventig (75) dagen, voordat het
volledige werk van de bevrijding en de zegening van Israël is vervuld.
De profetie van onze Heer
Laten we nu de overeenkomst tussen deze profetie van onze Heer
en de profetieën van de Openbaring volgen. In Mattheüs hebben
we een afgoden beeld dat opgericht is in Jeruzalem, ongeveer drie
en een half jaar voor het einde van de regering van de volken. In de
Openbaring hebben we hetzelfde. In Mattheüs worden de getrouwen
gewaarschuwd om bij het oprichten van het beeld vanuit Jeruzalem te
vluchten naar de bergen. In de Openbaring vluchten zij. In Mattheüs
wordt een beproeving zonder vergelijk beschreven die gedurende deze
periode gebeurt. In de Openbaring wordt tegen hen die de oordelen
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overleven gezegd ‘dat zij uit de grote verdrukking komen’. In Mattheüs
wordt de tijd, omwille van de uitverkorenen korter gemaakt. In de
Openbaring wordt de satan woedend ‘omdat hij weet dat hij slechts
nog een korte tijd heeft’. In Mattheüs verrijzen valse Christussen
die wonderen en tekenen bewerken die, zo het mogelijk zou zijn,
de uitverkorenen zouden misleiden. In de Openbaring misleidt de
valse Christus ‘hen die op de aarde wonen d.m.v. deze wonderen
waarvoor hij de macht had om ze te doen’. In Mattheüs zoekt het
volk naar een Christus, die niet van de hemel zal verschijnen, maar
op aarde gevonden zal worden. In de Openbaring volgen zij een valse
Christus, die in alle opzichten van de aarde is. Tenslotte, sluit het
toneel in Mattheüs met ‘de Zoon des mensen die van de hemel komt
met macht en grote heerlijkheid’ (Matt. 24:30) In de Openbaring
sluit het toneel met Christus komende van de hemel als Koning der
koningen en Heer der Heren, uitgedost in heerlijkheid en majesteit
en vergezeld door de legers in de hemel (Openb. 19:11-16).
De 70 jaarweken van Daniël
De tweede profetie waarop gezinspeeld werd als veel lichtgevende
over deze periode, is de mededeling gedaan door Gabriel aan Daniël
in antwoord in antwoord op het gebed van de profeet en de belijdenis
m.b.t. de schuld en het verval van zijn volk. ‘Zeventig weken’ zegt hij
‘zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te
voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen,
en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeten te
bezegelen en iets allerheiligst te zalven’ (Dan. 9:24). Hierdoor
begrenst hij uitdrukkelijk zijn mededeling als betrekking hebbende
op ‘uw volk’ (Israël) en ‘de heilige stad’ (Jeruzalem). Dezen, zijn dus
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niet zomaar inbegrepen in de strekking van de profetie, maar is het
onmiddellijke en exclusieve voorwerpen ervan. Het is de overtreding
van Israël en van Jeruzalem die moet ophouden, de zonde van Israël
en Juda die moet eindigen, verzoening voor Israël en Jeruzalem die
gemaakt moet worden. Het is een eeuwige rechtvaardige gerechtigheid
voor Israël en Juda die aangebracht moet worden. Wie zal zeggen dat
dit al is gebeurd? Israël is nog ‘Lo-ammi’, ‘niet mijn volk’ en haar
verzoening en herstel zijn nog toekomstig. Tot deze zijn volbracht
blijft de profetie niet vervuld. Tot dan zijn het volk en de stad onder
het juk van de volken. De verzoening zal plaats vinden wanneer de
Messias komt om over de aarde te regeren.
Er is een duidelijke een bedoeling om de gehele ruimte van 62 weken
op dezelfde wijze te verdelen en kan er weinig twijfel aan zijn dat
de 7 weken, of 49 jaren werden gebruikt om de stad te herbouwen.
Tijdens de 62 weken of 434 jaren was de stad hersteld en herbouwd.
De 62 weken, of 434 jaar is dus de interval is tussen de voltooïng
van de herbouw van de stad en de Messias. Totaal is dit 69 weken.
Daarna, hetzij onmiddellijk of niet, is de Messias afgesneden en heeft
niets. In plaats van Zijn heerschappij in te nemen, het punt waarnaar
de profetie uitkijkt, wordt Hij Zelf afgesneden. Om te zeggen dat dit
na de zeventig weken van de profetie is maakt dat de profetie zichzelf
tegenspreekt. Want het zegt uitdrukkelijk dat de Messias na ‘de 62
weken’ wordt afgesneden, waarmee met de voorafgaande zeven, het
totaal komt op 69. Wat voor zin zou er kunnen zijn om te zeggen dat
de Messias werd afgesneden na de 62 weken, als Hij werkelijk werd
afgesneden nadat de volledige periode van zeventig weken waren
verstreken? Er is klaarblijkelijk een termijn van één week, of zeven
jaar die overblijft, en noodzakelijk om de hele cyclus na de dood van
de Messias compleet te maken. Dit feit zowel als de nauwkeurige
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taal van de profetie zelf, laat zien dat het werk waarover hier wordt
gesproken, het beëindigen van de overtreding en het maken van een
einde aan de zonden, niet de dood van Christus is op het kruis, of
de verlossing die daar volbracht is, maar helemaal een ander werk,
de verzoening en het herstel van Israël, die, hoewel natuurlijk het
gevolg is van de dood van Christus, plaats moet vinden op een latere
periode.
Was er dan enige gebeurtenis die beschreven zou kunnen worden
als ‘het einde van de overtreding’ van Israël en van Jeruzalem, of een
einde makende aan hun zonden, binnen zeven jaren nadat Christus
werd afgesneden? Duidelijk niets van dat soort. Daarom volgt deze
laatste week niet onmiddellijk op de andere 69 weken, maar alleen na
een tussenperiode. Ook dit is niet moeilijk te verklaren. Te zijner tijd
presenteerde de Messias, die al hun hoop moest vervullen Zichzelf
aan het volk van Daniël; maar dezen, in plaats van Hem te begroeten
als hun bevrijder, wezen Hem af en kruisigden Hem. Dus, na 69
weken werd Hij afgesneden en had niets, terwijl Zijn volk de schuld
van Zijn bloed op hun hoofden opriep. Wat een wonder dat God hen
aan hun woord zou houden, hen bezocht met vreselijke oordelen en
hen ter zijde zette terwijl Hij een volk uit de volken bijeen vergaderde?
Maar ‘de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’
(Rom. 11:29), en, daarom, nadat deze genade aan de volken, of van
de gemeente-periode voorbij is, neemt Hij nog eens Zijn opgeschorte
werk met Israël op en loopt de laatste week haar gang.
‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de
helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en
op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan
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de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten
over wat woest is’ (Dan. 9:27).
Nu, wat is deze week? De profetie verklaart dat 70 weken moeten
worden vervuld voor het herstel en de zegen van Jeruzalem en het
tot stand komen van het Messiaanse koninkrijk. Ze zegt dat na de
69ste week de Messias zal worden afgesneden, zonder het koninkrijk
te nemen. Er blijft daarom maar één week over waarmee rekening
moet worden gehouden. Het afsnijden van de Messias wordt gevolgd
door een lange tussentijd gedurende welke de tempel wordt verwoest
en de stad door oorlogen en verwoestingen wordt bezocht. Hierna
wordt en andere week genoemd. Wat kan deze week anders zijn dan
de 70ste week, als nog niet bekend en nu a.h.w. aan de dag komt uit
deze lange tussentijd van vernietiging en verlatenheid, om de niet
vervulde periode van profetie te vervullen? Als iedere andere week
een termijn van zeven jaar betekent, moet deze laatste week duidelijk
ook een korte termijn van zeven jaren betekenen. De periode die
volgt op de verwerping van Christus is daarom, om in een korte
tijd van zeven jaren het toppunt te bereiken, de zeventigste week,
waarvan de gebeurtenissen hier worden voorzegt.
‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang’.
Gedurende deze week moet er een verbond zijn tussen sommige
hier vermelde personen en de ‘velen’. Wie is deze persoon en wie zijn
‘de velen’? Deze persoon is de laatst genoemde, ‘de vorst die komen
zal’ (Dan. 9:26). We hebben gezien dat deze vorst het hoofd is van
het Romeinse Rijk; want hij is de vorst van het volk dat Jeruzalem
verwoestte. Maar hij is niet Titus of enige Romeinse keizer uit
het verleden. Want geen van hen vormde, na de verwoesting van
Jeruzalem, enig verdrag met de Joden. Bovendien, deze vorst regeert
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in de laatste week, of zeven jaren, voor het Messiaanse koninkrijk.
Hij kan daarom niemand anders zijn dan de kleine hoorn die
elders genoemd wordt door onze profeet, of het eerste beest uit de
Openbaring. Dit laatste hoofd van het Romeinse Rijk gaat een
verbond aan met ‘de velen’, wat betekent de massa of het grootste
deel van de mensen. Daar het hele onderwerp van de profetie het volk
van Daniël en de stad van Daniël is, moet dit betekenen de Joden.
Het karakter van het verbond bevestigt dit; want in het midden van
de week verbreekt hij het verbond, laat ‘slachtoffer en spijsoffer doen
ophouden’, en de gruwel of afgod oprichten. Het offer en het verbond
kan alleen betekenen dat het Joodse ritueel en de eredienst wordt
hersteld, wat aantoont dat dit verbond er was met de Joden en dat de
‘vorst’ macht heeft in Jeruzalem.
Dit duurt ‘tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat
zal zich uitstorten over wat woest is’. ‘Wat woest is’ is Jeruzalem.
Haar bevrijding en het volledige einde van haar weeën komen op
hetzelfde ogenblik wanneer het verwoestende geweld met triomf
wordt aangevuurd, wanneer het de stad heeft genomen en geplunderd
en de helft van haar inwoners heeft afgevoerd. Want de Heer zegt
‘Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de
stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en
de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in
ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid
worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden,
zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen te
dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt’ (Zach. 14:24). Een toonbeeld van ontsnapping wordt dan voor Zijn volk voorzien,
en het resultaat is dat ‘Jahweh Koning zal worden over de gehele
aarde’ (Zach. 14:1-9). Dit is ‘de vervulling’, wanneer het vast gestelde
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oordeel tenslotte wordt uitgegoten over de verwoeste (verlatene) en
zij opnieuw hersteld wordt in gunst en zegen. Men zal u niet meer
noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij;
maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, Hephzi-bah 14, en
uw land Beulah 15’ (Jes. 62:4).
De overeenstemming tussen deze profetie van de zeventig weken
en die waar vroeger naar gekeken werd is zeer opvallend. De kleine
hoorn in Daniël spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste, mergelt
de heiligen uit en verandert tijden en wetten in de drie en een half
jaar. Het beest met de zeven koppen in de Openbaring lastert God,
voert oorlog tegen de heiligen en ontvangt afgodische aanbidding
gedurende 42 maanden (3,5 jaar) De vorst die zal komen verbreekt
het verbond met de Joden, schaft de aanbidding van Jahweh af en
vestigt afgoderij in de tempel, een halve week (d.w.z. 3,5 jaar). De
kleine hoorn is de laatste regeerder die verrijst uit het vierde beest;
d.w.z. de laatste vorst van het Romeinse Rijk. Het zevenhoofdige
beest is de laatste regeerder van de stad op zeven heuvelen; d, w. z.
de laatste vorst van het Romeinse Rijk. De vorst die zal komen is de
laatste regeerder van het volk dat Jeruzalem en de tempel vernietigde;
d.w.z., de laatste vorst van het Romeinse Rijk.
De 1260 dagen
De laatste profetie van de zeventig weken zal ons in staat stellen een
belangrijke vraag betreffende of de dagen waarover gesproken wordt
in deze ook dagen betekenen of zoals vaak wordt aangenomen, jaren
14
15

Dit betekent: ‘Mijn welgevallen’.
Dit betekent: ‘Gehuwde’.
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zijn. Van de vrouw die naar de woestijn vlucht wordt gezegd (zie
Openb. 12:14) dat zij daar gevoed wordt ‘voor een tijd en tijden en
een halve tijd’, en in hoofstuk 12:6, ‘om twaalfhonderdenzestig dagen
gevoed te worden’ (1260 dagen) De woorden ‘een tijd, en tijden, en
een halve tijd’ betekenen daarom twaalfhonderd en zestig dagen.
Ook de woorden genomen uit de Griekse vertaling van de profeet
Daniël en vertaald met: ‘een tijd, en tijden en een halve tijd’ (Dan.
7:25) hebben dezelfde betekenis. Dit is overeenstemming de Joodse
schatting waarin een jaar twaalf maanden van elk dertig dagen bevat
(12x30=360 dagen). 1260 dagen is precies 42 maanden, of 3,5 jaar,
of een 1/2 week van 7 jaren.
1. Dit is de tijd dat Jeruzalem wordt vertreden (onder de voet
gelopen) nadat het eerst verschijnt als het centrum van Gods
bedoelingen.
2. Dit is de tijd waarin de getuigen profeteren.
3. Dit is de tijd waarin de vervolgde heiligen vluchten naar de
woestijn en door God verzorgd worden
4. Dit is de tijd dat de afgod wordt geplaatst te Jeruzalem.
5. Dit is de tijd waarin de kleine afgod floreert (gedijt).
6. Dit is de tijd dat het beest hem macht gegeven heeft over alle
verwanten en volken. Alles valt binnen de laatste halve week,
van 1360 dagen die de regering van de volken afsluit, Gods
oordeel van/over Zijn uitverkoren volk afsluit (compleet maakt),
en binnen leidt in de regering van de Messias.
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Gebruik makend van het licht dat deze profetieën werpen op de
gedeelten die nu voor ons zijn uit de Openbaring, zien we duidelijk
de geschiedenis van die periode van drie en een half jaar waarmee
dit gedeelte van het Woord zich bezighoudt. Het Romeinse Rijk zal
herleven, onder de leiding van een grote en machtige vorst; terwijl
een persoon, begiftigd door satan met miraculeuze gaven, zichzelf zal
uitgeven voor de verwachtte Christus en zal overwicht zal verkrijgen
over de massa van de Joden. Dezen zullen reeds zijn teruggekeerd
naar Jeruzalem (Israël), veelal in ongeloof en daar de tempel hebben
herbouwd en de oude aanbidding en offeranden opnieuw hebben
ingesteld. Een grote macht, beantwoordende aan de Assyrische van
ouds, onder ‘de koning van het noorden’ zal dan het teruggekeerde
volk bedreigen. Om zichzelf te beschermen tegen deze macht, zal de
massa van het volk, geleid door de valse Christus, een verbond van
zeven jaar vormen met met de grote vorst die regeert in het herleefde
Romeinse Rijk. Door deze overeenkomst zullen de Joden bij de
uitoefening van hun religieuze rites gewaarborgd zijn. Ondertussen
echter zal er een nieuw getuigenis voor Christus ontspringen onder
een aantal Joden, die de aanspraken van de valse Messias verwerpen.
Maar in het midden van de zeven jaren vindt er in de hemel een
grote gebeurtenis plaats. Satan wordt naar de aarde uitgeworpen en
daar hij vol haat is tegen het volk van de Heer, dat begonnen is te
getuigen betreffende de komst van de Messias zet de Romeinse vorst
en de valse Christus tegen hem op. De Romeinse vorst, die satans
gigantische macht uitoefent, verbreekt zijn verbond met de ongelovige
Joden, onderdrukt de aanbidding van Jahweh, en dwingt hen om de
afgodendienst te omarmen. Bij deze poging wordt hij gesteund door
de valse Christus, die, al zijn miraculeuze bedrevenheid gebruikende,
zijn volgers misleidt en ze overhaalt een aanbidding van het beeld van
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de Rom. vorst op te richten. Bij de oprichting van dit beeld vluchten
de gelovige Joden, die uitzien naar de Messias, uit de stad en zoeken
in alle haast een toevluchtsoord in de woestijn, waar zij, ondanks de
pogingen van satan tot hun ondergang, tijdelijk kunnen schuilen en
door God verzorgd worden gedurende de resterende drie en een half
jaar tegen de invloed van de vorst. Anderen echter, niet in staat om
te vluchten, of door God als getuigen gevangen gehouden, worden
achtergelaten in Jeruzalem, waar zij tot de dood toe worden vervolgd
van de hand van de valse Christus en zijn Romeinse confederatie.
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Resultaten en
waarschuwingen
Hoofstuk 14:1-5
Het Joodse overblijfsel
Dit toneel is, evenals het gezicht van de palmtakken-dragende
menigte een vooruitlopend gezicht. De Geest kijkt vooruit en geeft
een vluchtige blik van de duizendjarige zegen en heerlijkheid van dat
getrouwe overblijfsel dat we kort geleden zagen kreunen onder de
vervolging van de Romeinse vorst en zijn listige assistent. We hebben
de bedrogen volgelingen waargenomen van het valse lam; wij zien nu
de trouwe volgers van het trouwe Lam. Jahweh heeft de gehele woede
van de mensen belachelijk gemaakt en na ze te hebben geplaagd in
Zijn gekrenkte misnoegen heeft Hij Zijn koning doen zitten op de
heilige berg Sion. Daar wordt Gods Gezalfde gezien met een schare
van Zijn volk, gesymboliseerd door het mystieke aantal van de
honderdvierenveertigduizend, de hoogste orde van administratieve
volmaaktheid, om Hem vergaderd. Zoals de volgers van de valse
Christus een merkteken hadden ontvangen op hun voorhoofd, zo
hebben deze volgelingen van de ware Christus Zijn naam en de
naam van Zijn Vader op hun voorhoofden geschreven. De naam op
het voorhoofd betekent dat zij de morele afdruk dragen van de Ene
wiens heerschappij zij erkennen. De volgelingen van ‘de mens van
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de aarde’ dragen zijn beeltenis; de volgers van Christus dragen dat
van Hem. De hemel verheugt zich over hun bevrijding en zegening,
zoals het ze zich verheugde toen satan naar beneden op de aarde
werd geworpen. De hemelse heiligen dan erkenden deze lijdenden
als hun ‘broeders’ en danken dat hun beschuldiger uit de hemel zijn
verdreven. Zij hebben nu deel in hun vreugde als degenen die over
hem hebben getriomfeerd op de aarde.
Zij waren te midden van ‘de aard bewoners’, en nu kennen zij de
gezegendheid van ‘het volgen van het Lam waar het ook heengaat’.
Evenals Hij, in de dagen van Zijn vlees, zijn zij een afgescheiden
volk hebben gehouden van de verontreinigingen van de wereld: en
nu geweest, maagden die zich op een afstand zijn zij de eerstelingen
van deze nieuwe oogst van zijn verlossings -werk. Zij hebben de
waarheid vast- gehouden en gepraktiseerd; want ‘in hun mond was
geen bedrog’ of leugen (hfst. 14:5) terwijl de gehele wereld achter
de onwaarheid van het beest aan ging. Zij zijn ook zonder fouten
geweest, onberispelijk, terwijl de gehele wereld de ongerechtigheid
geliefd en in ongerechtigheid heeft geleefd. Er staat niet dat zij ‘zonder
fout voor de troon van God’ zijn, zoals in onze vertaling stond; want
hoewel hun zonden als gelovigen zijn weggedaan, dat is hier niet de
vraag. Maar het karakter van hun wandel onberispelijk, evenals dat
van de gelovigen nu zou moeten zijn op een afstand van de slechtheid
en het verderf van de wereld rondom ons.
Nadat we onze strakke blik hebben verfrist met een kijkje van de
heerlijkheden die het geredde overblijfsel wachtwanneer het Lam zit
op de berg Sion, keren de steeds veranderende series van gezichten
terug van de moeilijkheden en de weeën van de grote verdrukking.
In de twee voorgaande hoofdstukken hebben we de zichtbare
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tussenpersonen aan het werk gezien; maar toch is de hand van God
nog niet bloot gelegd, hij leidt alle dingen zachtjes voor zijn eigen
heerlijkheid en de redding van Zijn volk, terwijl Hij maakt dat de
gramschap van de mensen en zelfs de haat van satan, allen Hem
prijzen. Nu nog niet in de erkende verhouding met Zijn volk zijnde,
spreekt Hij door engelen en op deze wijze waarschuwt Hij hen voor
de oordelen die over de wereld zullen komen.
De drie engelen
‘En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, die
het eeuwig evangelie had, om het te verkondigen aan hen die op de
aarde wonen en aan elke natie en geslacht en taal en volk, en hij zei
met luider stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want het uur
van zijn oordeel is gekomen; en aanbidt hem die de hemel en de aarde
en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt’ (Openb. 14:6, 7)
Zo is de stem van de eerste engel. Te midden van de boosheid van de
mens geeft God een oproep tot berouw. Omdat de mens zich heeft
gekeerd tot de afgoden en het schepsel meer dan de Schepper aanbidt,
verklaart God nog eens Zijn rechten als Schepper op de aanbidding
van hen die Hij gemaakt heeft. Het gaat hier niet om het evangelie
van Zijn genade, maar over ‘het eeuwige evangelie’, het recht van
God op de mens als zijn Schepper onafhankelijk van alle bedelingen.
Als het oordeel van God komt over de hele aarde, dan zijn er twee
systemen speciaal voor visitatie bestemd. In de toespraak tot de
gemeente te Thyatira zagen we (Openb. 2:24) ‘de diepten van de
satan’ in verbinding met een belijdenis van het Christendom en
vernamen het vreselijke lot dat hen wachtte die zichzelf bedorven
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hadden met Izebel. Zo lang als de Heilige Geest op aarde is wordt het
kwaad meer of min in bedwang gehouden; en gedurende deze tijd
wordt geen religieus systeem, hoe corrupt ook, genoemd ‘Babylon’.
Maar nadat de Heilige Geest is terug getrokken komt de lege
belijdenis naar buiten in al haar valsheid en bedorvenheid. Dan is het
dat de nominale gemeente (gemeente in naam), niet langer toebereid
met het zout van de ware gelovigen, wordt tot de aanstoot gevende
massa van corruptie aan wie de naam Babylon wordt gegeven. Het is
dan dat Gods oordeel over het valse systeem wordt uitgevoerd. Hier
wordt de waarschuwing gegeven, de details en de instrumenten van
het oordeel worden vermeld in een toekomstig hoofdstuk.
Lees Openb. 14:9-12. Beledigend als Babylon is tegen God, is er iets
dat even slecht is. De afgoderij en de godslastering van het beest,
het directe werktuig van satan, is de climax (het hoogtepunt) van
menselijke afvalligheid en opstand (rebellie); en verschrikkelijk is het
oordeel dat hier wordt voorzegt als dat het te verwachten is. Is dit
dan slechts een beeld in de fantasie? Helaas, het is zelfs niet een beeld
van gebeurtenissen op verre afstand. Ons wordt verteld om uit te zien
naar de komst van de Heer om de gelovigen tot Zich te nemen. Dan
‘de deur wordt/is gesloten’. Dit zou op elk ogenblik kunnen zijn en
wat dan? De energie van satan verdubbelt; de energie van de Heilige
Geest ten goede wordt terug getrokken; de mens geeft zich over aan
zijn eigen wil; sterk zelfbedrog, gerechtelijk door God gezonden om
de ogen van hen te verblinden die de waarheid hadden afgewezen;
de mens overgegeven aan zijn eigen wil; sterke waanvoorstelling of
zelfbedrog rechterlijk toegelaten door God om de ogen van hen te
verblinden die de waarheid hadden afgewezen; de navolgers van de
bedrieger gaan voor eeuwig verloren. Wel moge dit sombere beeld
het geduld ven hen ondersteunen die Gods bevelen houden en het
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geloof van Jezus vasthouden! Zij mogen afschuwelijk lijden voor hun
weigering om het beest en zijn beeld te aanbidden; maar wat is dit
lijden vergeleken met de eeuwige straf van hen die luisteren naar
de stem van tegenwoordig gemak, die deelnemers worden aan deze
godslasterlijke afgodendienst?
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De gezegende dood
‘En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de
doden die in (de) Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat
zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen’ (vs. 13).
Dit gedeelte wordt vaak aangehaald m.b.t. heengegane gelovigen, en
niemand zou haar algemene toepasbaarheid in twijfel willen trekken.
Maar als we het woord van de waarheid juist zouden indelen dan
moeten we er voor wachten om te veronderstellen dat alle teksten die
toepasbaar zijn op christenen ook over hen geschreven zijn. Hier tonen
de woorden ‘van nu aan’ dat naar een speciale tijd wordt verwezen en
dat er iets meer wordt bedoeld dan een algemene vermelding van de
waarheid betreffende het gezegend zijn van de gelovige dode.
Ook, als we Gods handelingen hier van de periode waarover hier
wordt gesproken niet begrijpen, zal er enige moeilijkheid zijn in het
zien van de in het bijzonder bedoelde betekenis. Een dikke wolk
van morele en geestelijke donkerheid broeit op dit ogenblik over
de wereld, de Heilige Geest teruggetrokken, satan die werkt met
schrikwekkende energie en succes in het verblinden van de ogen
der mensen en menselijke aanmatiging (arrogantie) tegen God dat
verrijst tot haar hoogste punt. Maar er is een andere klasse, zij die
de waarheid en toch omkomen tijdens de ellende en vervolgingen
van deze rampspoedige tijd. Dit zijn de gezegende doden waarover
wordt gesproken. Zij moesten kiezen tussen het ontvangen van het
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merkteken van het beest en de dood en hebben de dood verkozen.
Wat zal dan hun deel zijn?
verwijzing zou zijn naar onze bedeling zou het nauwelijks hebben
kunnen verrezen. Nu zijn de gelovigen een hemels volk, en mochten
zij sterven voordat de Heer komt, dan is/wordt het alleen een andere
wijze van met Christus te zijn- ‘afwezig te zijn van het lichaam en
aanwezig te zijn bij de Heer. Maar in de tijd waarover dit gedeelte
van de Openbaring gaat, zijn gelovigen geen hemels volk. In plaats
van opgenomen te worden naar de hemel verwachten zij op aarde
gezegend te worden. Dit is hun eigenlijke Schriftuurlijke hoop.
Bovendien, hoewel levend gemaakt, zijn zij niet verzegeld met de
Heilige Geest en hebben daarom noch de volle verzekering van
hun redding, noch het onderpand van een erfenis om met Christus
te delen. De dood komt dienovereenkomstig tot hen, niet als een
vervulling, maar als een frustratie (bedreiging) van hun hoop; niet
dat zij worden ingebracht, maar hij neemt hen weg van hun eigen
beloften. Daarom is een speciaal woord nodig en dat wordt hier
gezonden van God om hen te verzekeren van de zegeningen in een
andere vorm. Het is waar, de vrucht van hun werken zijn (worden)
hier verloren, maar ze zal in de hemel gerijpt zijn, ‘want hun werken
volgen hen’ en ondertussen komen al hun inspanningen (komt al
hun arbeid) en lijden van hier beneden aan het einde.

206

De oordelen van de oogst en van de wijngaard

De oordelen van de
oogst en van de
wijngaard
Hoofdstuk 14:14-20
Na de zegeningen van de getrouwe overlevers te hebben getoond en ook
van de martelaren, gedurende deze periode, mensen gewaarschuwd
te hebben voor de ernstige vergelding omtrent de val van Babylon en
de volgers van het beest, wordt nu een andere klasse van oordelen die
over de wereld hangt ontvouwd. Het zijn twee soorten respectievelijk
onder de beelden van de oogst en van de wijngaard van de aarde.
De oogst
‘En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de
Zoon des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in
zijn hand een scherpe sikkel had. En een andere engel kwam uit de
tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk zat: Zend uw
sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst
van de aarde is overrijp geworden. En Hij die op de wolk zat, sloeg
zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid’ (Hfst. 14:14-16).
Een profetie in Joël zal hierop en op het andere gezicht, licht werpen.
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Het is duidelijk dat de tonelen in de Openbaring uit deze
profetie worden genomen en de vervulling van de hier voorzegde
gebeurtenissen beschrijven. We leren daarom, de tijd, de verbinding
en het doel van deze oordelen. De tijd is de nadering van de dag van
de Heer, de periode wanneer Hij de volken zal oordelen en Israël
zal herstellen. Hier zien we daarom dat Israël het middelpunt is van
Zijn voornemen is, Jeruzalem het middelpunt van Sions regering.
De volkeren die hen lang hebben verdrukt, zijn voor het oordeel
bijéénvergaderd, en de macht en de heerlijkheid van Jahweh wordt
gemanifesteerd aan de kant van Zijn uitverkoren volk, en komt te
voorschijn uit Zijn verkoren stad. God had de volken toegestaan
hun dag te hebben en over te gaan tot waartoe zij de dingen hadden
gebracht in de vreselijke godslastering boosheid van het beest dat
handelde onder de inspiratie van satan. Op dit punt moest hij in
oordeel tussenbeide komen: ‘de oogst van de aarde was rijp’.
De wijngaard
‘En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook
hij had een scherpe sikkel. En een andere engel, die macht had over
het vuur, kwam uit het altaar; en hij riep met luider stem tot Hem
die de scherpe sikkel had en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de
trossen van de wijnstok van de aarde, want zijn druiven zijn rijp. En
de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijnstok van
de aarde en wierp het in de grote wijnpersbak van de grimmigheid
van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er
kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden,
zestienhonderd stadien ver’ (vs. 17-20).
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Er wordt over twee soorten oordeel gesproken door de profeten en onze
Heer - het ene is een juridisch proces dat onderscheid maakt tussen de
bozen en de goeden; het andere een verschrikkelijke uitstorting van
toorn tegen openlijke en bekende vijanden. Met de volken die voor
de troon van heerlijkheid zijn (worden) gedagvaard, waar de Zoon
des mensen zit, worden verdeeld in twee groepen, één aan de rechteren één aan de linkerkant kant worden op de voorafgaande manier
verdeeld. Met de legers van het beest en van de valse profeet, van de
Assyriërs en van Gog, wordt mee gehandeld in de laatste tijd. Dit zijn
twee soorten oordelen die voorafgeschaduwd worden in deze twee
visies. Het beeld van de oogst suggereert het juridisch onderzoek, de
afscheiding van de tarwe van het onkruid (wikke) en het opbinden
in aparte bossen Het beeld van de wijnpers roept voor de geest de
troosteloze en niet sparende storm van goddelijke verontwaardiging
die Zijn vijanden zal verteren. De engel die vraagt om de oogst te
beginnen komt uit de tempel, een gepaste plaats om vandaar te
vragen om een heilig, onderscheid makend oordeel. Maar de engel
in de wijngaard tonelen komt ‘uit het altaar’, de plaats van verterend
oordeel en heeft ‘macht over vuur’, het symbool van verterende haat.
In het onderscheid makende oordeel verschijnt Christus als de Zoon
des mensen, het karakter waarin Hij de volken zal ontbieden voor
Zijn tribunaal en de schapen van de bokken zal scheiden. In de
tweede verschijnt Hij alleen in Sion in de gedaante van engel zoals de
psalmist prijst in Psalm 35:5: ‘Laten zij worden als kaf voor de wind’
Het gedeelte in Joël toont duidelijk dat het onderwerp is het oordeel
over de volken. Het oogst oordeel heeft, zoals we hebben gezien,
tenminste een gedeelte van haar vervulling beschreven in Mattheüs
25, waar de volken worden aangeklaagd voor het tribunaal van
Christus en waar gehandeld wordt overeenkomstig hun behandeling
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van de getrouwe Joden. De wijngaard oordelen vinden plaats buiten
‘de stad’ en als geen andere stad tot nu toe genoemd wordt kan
dit alleen Jeruzalem zijn waar de openlijke en erkende vijanden
zijn vergaderd in vijandigheid tot Sion verkoren volk. De wijnpers
wordt daar getreden en bloed vloeit een ‘zestienhonderd stadiën
ver’, een levendig en schrikwekkend beeld van de vernietiging
zonder onderscheid van de legers verenigd tegen Jeruzalem, over de
zestienhonderd stadiën of de gehele lengte van het Heilige Land.
In beide gevallenis het een oordeel over de volken, de vijanden van
Jeruzalem en van het door God uitverkoren volk, voorbereidend op
de vestiging van de Messiaanse regering.
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De Schalen
Hoofdstuk 15, 16.
Het laatste hoofdstuk was tussen haakjes geplaatst. Nadat de wegen
van de mens getoond waren, wendt God zich a.h.w. af om ons Zijn
eigen bedoelingen te laten weten voordat die worden uitgevoerd. Hij
neemt ons daarom in de geest mee om te zien wat het gezegende lot
zal zijn van die heiligen die levend ontsnappen aan de vervolgingen
van het beest. Dan na het verklaren van Zijn eigen aanspraak op de
aanbidding als Schepper en Rechter, kondigt Hij het lot over de val
van Babylon, en over de volgelingen van het beest aan en tegelijker
tijd een speciale zegening voor hen die sterven voor hun vervulling
gedurende deze tijd van beproeving. Tenslotte verklaart Hij hoe Hij
zal handelen, hetzij in het onderscheiden of in niet sparend oordeel,
met de volken.
Nadat Hij zo Zijn algemene bedoelingen heeft getoond, neemt Hij
de draad van het verhaal weer op, door eerst te handelen met de
afsluitende serie van de inleidende oordelen die aan de komst van
de Zoon des mensen vooraf gaan; dan, meer gedetailleerd, met de
omverwerping van Babylon; en tenslotte met de vernietiging van
het beest en de valse profeet wanneer Christus werkelijk verschijnt.
Maar er is een ander onderwerp, kostbaar voor het hart van de
Heer, waarmee Hij Zich ook inlaat (handelt). De gezegendheid
van de ‘doden die sterven in de Heer’ was één van de thema’s
(onderwerpen) genoemd in het voorafgaande hoofdstuk (zie hfst.
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14:13); en na precieze verwijzing naar de laatste plagen, voordat hun
vreselijk karakter wordt gedetailleerd, breekt een ander welkom in de
vergaderende wolk van oordeel in die een gezegend gezicht ontsluit
van deze zegevierenden in de aanwezigheid van God.
Het verhaal begint - ‘En ik zag een ander teken in de hemel, groot en
wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want
hiermee is de grimmigheid van God voleindigd’ (hfst. 15:1) We zien,
daarom, dat we naderen tot het einde van deze inleidende oordelen;
maar als we deze grenspaal (dit baken), hebben geleverd (verschaft)
om te zien waar we zijn, voert de Geest ons nu terzijde om een ander
toneel te overpeinzen.
De gezegende doden in de hemel
Hoofdstuk 15:2-5.
Dit is geen gezicht van aardse zegen, want ‘de glazen zee, kristal
gelijk’., (‘met vuur vermengd’) is zoals we leren uit hfst. 4:6, voor
de troon in de hemel. Op aarde is altijd reiniging nodig en daar
hebben we de koperen zee gevuld met water; maar is er gevestigde,
volmaakte reinheid dat niets kan bezoedelen. Nier is het vermengd
met vuur, wat mogelijk wijst op de licht ontbrandbare (opvliegende)
beproevingen waardoor deze overwinnaars moeten gaan. De
reinheid die zij nu hebben verkregen is door vuur gegaan waarin zij
zijn beproefd als goud. Deze overwinnaars hebben ‘de overwinning
behaald over het beest (vs. 2) Wat een verschil!(verandering!) Gezien
van de kant van de mens, had het beest oorlog met hen gevoerd en
‘hen overwonnen’. Van Gods kant gezien hadden zij ‘de overwinning
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behaald over het beest’ (vs. 2) Op aarde is de roep: ‘Wie is aan het
beest gelijk, wie is instaat oorlog met hem te voeren’. In de hemel is
de zang (het lied) ‘Wie toch zou <U> niet vrezen, Heer, en uw naam
niet verheerlijken?’ (vs. 4) God is altijd overwinnend aan het einde
en zo ook zij die Hem vertrouwen. Deze heiligen die liever stierven
dan het beest en zijn beeld te aanbidden, zijn nu lofliederen zingende
in de tegenwoordigheid van God terwijl zij die het beest aanbidden
‘zullen worden gepijnigd met vuur en zwavel ten aanschouwen van
[de] heilige engelen en het Lam’ (Openb. 14:10).
De tempel in de hemel
Nadat we onze ogen a.h.w. hebben verfrist, met dit schijnsel van
hemels licht, keren we nu terug naar de middernachtelijke duisternis
waarin de wereld nog steeds is gewikkeld. Het toneel is nu inderdaad
in de hemel, maar leidt (ontleent aan) haar kleur af van de aarde,
voor welk oordeel voorbereiding wordt gemaakt.
Hoofdstuk 15:5-8
Opnieuw is ‘de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de
hemel’ de plaats vanwaar God handelt. Dit is de plaats waarbij de ark
van Gods verbond met Israël onlangs werd gezien, de plaats vanwaar
het oordeel over de volkeren in de laatste tijd werd geëist (gevorderd).
Dit laat zien, hoewel figuurlijk, wat er in Gods gedachten is; dat in
de plagen die Hij nu op het punt staat over de aarde uit te gieten Hij
werkt m. o. o Sion verhouding met Israël, het volk waarmee Sion
verbond is gevestigd. Nu, hoewel de tempel hier is, is zij ‘gevuld met
rook’. Zo had Jesaja de aardse tempel gezien toen de Heer kwam om
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de verlatenheid (troosteloosheid) van Israël aan te tonen (Jes. 6:4) Zo
had God Zichzelf getoond aan Zijn volk, bij de wetgeving toen ‘de
berg Sinaï geheel in rook stond, omdat de Here daarop nederdaalde
in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de
gehele berg beefde zeer’ (Ex. 19:18) God, handelende met de mens in
rechtvaardig oordeel, is noodzakelijkerwijs ‘een verterend vuur’. De
wereld heeft de genade verworpen en de oproep tot berouw geweigerd;
en nu staat God op het punt Zijn gerechtigheid te handhaven. De
tempel in de hemel wordt geopend, maar niet voor bemiddeling.
Zij is gevuld met rook van dat verterende vuur wat God nu zal
tonen dat Hij is en niemand kan naderen totdat Zijn rechtvaardige
verontwaardiging is uitgestort. Zeven dienaars van Zijn oordelen,
gekleed in wit linnen, het kleed (gewaad) van vlekkeloze reinheid,
en omgord met de gouden gordels van goddelijke gerechtigheid,
dragen de volle bekers (violen) van Zijn toorn naar buiten. Het is ‘de
grimmigheid van God die leeft tot in alle eeuwigheid’ (hfst.15:7), van
Jahweh, de God van Israël die hier wordt bewaard (ligt opgeslagen).
Eén van de levende wezens, de uitvoerders van Zijn oordelen door
de Voorzienigheid beschikt, overhandigt de schalen aan de zeven
engelen (hfst. 15:7).
Het algemene karakter van
de schaal oordelen
Hoofdstuk 16:1
Voordat we de schalen in detail bekijken, zal/kan het wel goed zijn
een paar opmerkingen over hun algemeen karakter te maken. Het
aantal hier, evenals bij de zegels (hfst. 6-8:1)- en de bazuinen (hfst.
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8:2- 11:15), is zeven. Maar terwijl de bazuin-oordelen de ontwikkeling
zijn van het zevende zegel, zijn de schalen niet de ontwikkeling van
de zevende bazuin. De zevende bazuin brengt (voert) ons naar de
komst in kracht en heerlijkheid en haar ontwikkeling wordt daarom
niet in detail gegeven totdat andere gebeurtenissen, die ook aan deze
grote vervulling vooraf gaan, zijn vermeld (verhaald). De serie van
de schalen (violen) loopt, om zo te zeggen, naar hetzelfde eindpunt,
en dat zijn ‘de zeven laatste plagen’. Zij zijn daarom, geheel of
gedeeltelijk gelijktijdig met de bazuin oordelen. De spanning die
echter gelegd wordt op hun uiteindelijk karakter, als aanvulling van
de toorn (gramschap) van God suggereert dat hoewel op dezelfde
tijd eindigende als de bazuinen, dat zij later beginnen en daarom een
kortere periode innemen.
Het bazuin-oordeel betreft:
No. 1 de aarde hfst. 16:2

Het schaal-oordeel betreft:
No. 1 de aarde

No. 2

de zee. hfst.16:3

No. 2

de zee

No. 3

de rivieren en
de bronnen
de hemel lichamen

No. 3
No. 4

betreft rivieren
& bronnen
idem

No. 5

idem

No. 6

Invasie van de Eufraat

No. 7

idem. als onder
de trompetten

No. 4
No. 5
No. 6
No. 7

de duisternis en plagen
zonder de dood
kondigt de invasie
van de Eufraat aan
kondigt de regering
van Christus aan
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Ongetwijfeld zijn er grote verschillen en als algemene regel zijn de
schaal oordelen ernstiger en uitgebreider (veel omvattender) dan die
onder de bazuinen Toch schijnt het algemene parellelisme, gekoppeld
aan de kortere duur van de schaal-oordelen er op te wijzen dat ze tegen
het einde van de bazuin serie in karakter verergerd wordt, plagen
van dezelfde aard nemen of in intensiteit toe of worden uitgebreid in
gebied. Dit zou blijken uit het algemene karakter van deze oordelen.
De eerste schaal
Vers 2
Hier, als bij de eerste bazuin, is het betroffen toneel de aarde, het
gebied van geordend bestuur. Hetzij de plagen letterlijk of figuurlijk
worden verstaan (begrepen), het is duidelijk dat zij verwijst naar
sommige pijnlijke en vernederende inspectie (bezoek) van hen die het
beest hadden aanbeden en zichzelf als zijn vazallen erkend. Het is niet
moeilijk de plagen letterlijk te begrijpen. Dergelijke bezoekingen had
het misnoegen van God met de Egyptenaren en met de Filistijnen
gekenmerkt; want God wil (zal) de trotsen beschamen en minachting
over de hooghartigen uitgieten. Maar uit het algemene karakter van
het boek zou men eerder concluderen, dat terwijl in dit en andere
gevallen de plagen van Egypte voorzien in de beelden, de oordelen
die hier genoemd worden minder letterlijk verstaan moeten worden.
Het is zo ongetwijfeld in de plagen die volgen en wij mogen daarom
afleiden dat in dit geval ook de pijnlijke plek juist meer in geest
(gemoed) en omstandigheden een werkelijke lichamelijke opgelegde
straf (bezoeking), enige diepe knagende verwarring valt op de
aanbidders van het beesten en van zijn beeld. God heeft verschillende
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oordelen om toe te dienen. De herleving van de afgoderij is één zonde
die geoordeeld moet worden en haar aanbidders worden daarom
pijnlijk bezocht. Dit is het speciale onderwerp van de eerste vijf
plagen.
De tweede schaal
Vers 3
‘En de tweede engel goot zijn schaal uit op de zee, en zij werd bloed
als van een dode, en elke levende ziel, [alles] wat in de zee is, stief’.
Hier, als tevoren, staat de zee voor een grote massa mensen; want
Gods oordelen zijn niet beperkt tot het beest en zijn volgelingen.
Over haar gehele oppervlakte is de aarde rood gekleurd door oorlog
een bloedstorting, wat te kennen wordt gegeven door het afgrijselijke
beeld van de zee die wordt als het bloed van een dood mens en alle
levende schepselen worden vernietigd. Dat is de betekenis van de
tweede plaag.
De derde schaal
Vers 4-7
‘En de derde engel goot zijn schaal uit op de rivieren en de
waterbronnen; en het werd bloed’ (vs. 4) Hier, evenals bij de derde
bazuin, vertegenwoordigen de rivieren en de bronnen de oorsprong
en bronnen van menselijke verfrissing. Onder de trompet waren deze
bedorven (verdorven) en vergald(verbitterd) over een derde deel van
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de wereld (aarde) Onder deze ernstige bezoekingen zijn zij niet alleen
verdorven, maar ten dode gekeerd, bloed geworden en dat niet alleen
over een derde deel van de aardbol, maar algemeen. De stem van
de intelligente schepping stemt toe in de rechtvaardigheid van dit
oordeel.
Hoewel geen speciaal gedeelte wordt aangeduid, lijkt het dat dit
oordeel hoofdzakelijk is gericht op hen die de profeten en heiligen
hebben vervolgd. De stem van het altaar is het meest veelbetekenend;
want onder dat altaar werden in een eerder visioen gezien ‘de
zielen van hen die geslacht waren om het woord van God, en om
het getuigenis dat zij hadden’ (Openb. 6:9) Nu dit altaar, waar zij
hun lichamen hadden aangeboden als een offer aan God, terwijl zij
eens van hun lijden hadden getuigd, verheugd in de rechtvaardige
vergelding die hun vervolgers overviel (inhaalde).
De vierde schaal
Vers 8, 9
Zoals de zon de hoogste autoriteit vertegenwoordigt, wijzen deze
plagen op de druk van geweldige tirannie - de volken zuchten onder de
hevige stralen van benauwende macht uitgeoefend door de regeerder
van deze periode Bij de vierde trompet is de zon niet intensief heet,
maar gedeeltelijk. verduisterd. Hieruit mogen we misschien afleiden
dat de anarchie en de verwarring ingesloten in het bazuin oordeel
eindigt in een periode van intense verdrukking en lijden, evenals
bijvoorbeeld de totale omverwerping van alle autoriteit in de Franse
revolutie het toppunt bereikte in de bloeddorstige tirannie van de
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regering van terreur. Maar de ernstigste trekken van het hele toneel is
de mens, hoewel God erkennende als de auteur van deze plagenslechts
wordt gehard in opstand tegen Hem In plaats van te berouwen en
terug te keren tot Hem, barst hij los in nog ergere godslasterlijkheid
tegen Zijn naam.
De vijfde schaal
Vers 10, 11
Zo is de mens als hij aan zichzelf wordt overgelaten met satan
als gids. Hier zien we maaksel (het gebouw) dat hij voor zichzelf
heeft opgericht onder de leiding van de God van deze wereld.
Wetenschap en kunst, beschaving, beschaving en cultuur, dat alles
overeenkomstig de moderne gedachten, veredelt zuivert (verbetert)
en verheft ons ras - vrijheid met al haar voordelen (genot) die de mens
zijn eigen bestemming laat uit werken - dit alles gericht zijnde op zijn
omstandigheden; en wat is het resultaat (gevolg)? In West-Europa,
het uitverkoren tehuis van de beschaving, de vrijheid, de verlichting
en de vooruitgang, her gevolg is het koningschap van het beest, het
brandpunt van tirannie, donkerheid, ellende, en godslastering. En
waarom? Omdat de mens geen rekening gehouden heeft met God’.Al
zijn gedachten zijn: Er is geen God’. Onafhankelijkheid van God was
de oorzaak van zijn val, het begin van al zijn ondergang en slechtheid
(rampzaligheid). Onafhankelijkheid van God zal ‘t toppunt bereiken
in al de ellende van deze rampspoedige tijd. De duisternis hier is
ongetwijfeld moreel, of meer geestelijk; de mensen rondtastende in
hun blindheid om enige schuilplaats voor hun knagende ellende en
toch zo misleid door satan dat zij in plaats van terug te keren tot
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de enige Bevrijder, Zijn naam belasteren en volharden in de zonden
die Zijn oordelen uitlokken (veroorzaken). Maar, helaas! een nog
slechtere ziekte blijft over om in het licht te worden gebracht.
De zesde schaal
Vers 12-16
We behoeven dit niet letterlijk te begrijpen, net zo min als de
voorafgaande oordelen. De Eufraat was de oosterse grens van het
Romeinse Rijk. Het opdrogen van haar wateren, dan, om een weg
vrij te maken voor de koningen uit het Oosten is een natuurlijk beeld
voor het afbreken van die grenslijn onder het beest van de herleefde
Romeinse Rijk.
De koningen van het oosten betekenen mogelijk een confederatie
van oosterse machten onder de koning die de plaats inneemt van de
oude Assyriër. In tegenstelling tot Egypte wordt hun leider genoemd
de koning van het Noorden. In tegenstelling tot het herleefde
Romeinse Rijk wordt de confederatie genoemd ‘de koningen van
het oosten’.. We hebben gezien dat zulk een macht in slagorde zal
worden opgesteld tegen Jeruzalem, dat hulp zoekt in het noodlottige
verbond met het beest, het hoofd van het Romeinse Rijk. Het is door
Gods raadsbesluit dat alle volken ‘tegen Jeruzalem om te strijden’ zijn
vergaderd (verzameld), maar God maakt dat boze bedoelingen van
de draak en van de kant van de menselijke boze woede, Zijn eigen
wil zullen uitwerken. Precies zoals Hij de liegende geest gebood te
gaan en Achab lokte naar zijn val, precies zoals Hij mensen in deze
vreselijke tijd ‘een werking van dwalingen stuurt om de leugen te
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geloven’. stuurt., zo gebruikt Hij hier de onreine geesten uit de mond
van de draak, het beest, en de valse profeet, om deze verzameling
van krachten samen te trekken, ‘de trossen van de wijnstok van
de aarde’, (Openb. 14:19) om ze in de grote wijnpersbak van Zijn
grote verontwaardiging te werpen. Ongetwijfeld zal voor de ogen
van de mensen de oorlog verklaard worden met de gebruikelijke
uitwisseling van diplomatische officiële berichten en de gebruikelijke
protesten van niet geïnteresseerde voornemens. Maar de Geest van
God ontmaskert de ware motieven die aan het werk zijn en toont
dat de werkelijke agenten in deze grote vergadering de demonen
zijn, duivelse beraadslagingen, van het hart van satan en zijn boze
instrumenten. Door dezen wordt de oorlog wakker geschut en
worden Gods bedoelingen volbracht. De koningen van het oosten
verzamelen hun krachten en vallen de grens van het gebied van het
beest binnen. Het beest in samenwerking met de koningen van het
westen vergaderen ook zijn machten en marcheren naar het fatale
veld van Armageddon.
Welke twijfel er ook mag zijn betreffende de exacte betekenis van dit
woord, er is er geen betreffend het feit dat het op de één of andere
wijze verwijst naar het dal van Megiddo. Hier was het dat dat de
meest formidabele tegenstanders uit de volken werden overwonnen,
toen God verrees voor bevrijding van Sion volk. Hier was het dat ‘de
koningen kwamen en streden, toen streden de koningen van Kanaän,
bij Taänäk, aan de wateren bij Megiddo, geen stuk zilver maakten zij
buit. Geen stuk zilver maakten zij buit! Van de hemel streden de
sterren, vanuit haar banen streden zij tegen Sisera’ (Richt. 5:19, 20)
Het is duidelijk in hoe ‘n bewonderenswaardig type dit voorziet van
de grote slag die nog komen moet wanneer Christus van de hemel
zal afdalen voor de bevrijding van Zijn volk, de vernietiging van Zijn
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vijanden en de vestiging van Zijn glorieuze regering. Elders leren wij
dat de volkeren in het heilige land zullen worden bijeen vergaderd,
maar de naam Armageddon refereert waarschijnlijk minder aan de
plaats dan aan het karakter van hun omverwerping als getypeerd in
de grote slag ‘bij de wateren van Megiddo’.
Dus de ellende van de wereld schijnt te culmineren (toe te nemen)
Wie kan angst (smart) van de heiligen peilen, of het kreunen dat
oprijst- ‘Hoe lang nog?’ Maar de dag van de bevrijding is nabij. Weinig
spiegelen de vergaderde strijdkrachten af dat in plaats van elkaar te
ontmoeten (tegen te komen) zij Degene zullen ontmoeten wiens
claims (aanspraken) zij hebben veracht, wiens heiligen zij hebben
vervolgd, wiens naam zij hebben bespot; dat Hij is gekomen om de
kroon in ontvangst te nemen ‘wiens recht het is;’ dat het land dat zij
bestemd voor hun roof, door God is bestemd voor hun graf. Weinig
dromen het beest en zijn nog bozere medehelper er van dat van dat
slachtveld waarnaar toe zij zich haasten zij gevangen zullen worden en
zonder dood in de eeuwige foltering van het vagevuur zullen worden
geworpen. Weinig durven zuchtende heiligen, verborgen onder de
bergen en grotten, nu hopen dat zij tenslotte hun hoofden mogen
opheffen, want hun verlossing nadert. Hoe opmonterend dan, maar
toch hoe ernstig, dalen de woorden evenals een ogenblik tijdelijke
stilte in de wildste razernij van een storm, ‘Zie, Ik kom als een dief’.
Wat een vreselijker verrassing zal zijn voor ‘de inwoners van de aarde’,
die nog te midden van de stuiptrekkingen van de samenleving, hun
weg vervolgen en dromen van een goede tijd die nu nog voor hen ligt!
Wat een vreugdevolle verrassing voor de lijdende heiligen, zo hun
Bevrijder te zien naderen in het moment van diepe duisternis. Hij
waarschuwt hen echter wel op hun hoede te zijn en hun kleding zo te
houden dat zij niet naakt worden bevonden.
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De zevende schaal
Vers 17-21
Hier komen de inleidende oordelen tot een eind. De schaal wordt
leeg gegoten de lucht, het toneel van satans autoriteit; want hij is ‘de
overste van de macht der lucht’ (Ef. 2:1) Machtige resultaten volgen.
God die spreekt vanaf de troon in de tempel waarin de ark des
verbonds is geplaatst, verklaart dat het werk is gedaan. Welk werk?
Het werk waarnaar al Gods schema’s van aards bestuur zijn gericht,
het werk waarvan de ark van het verbond een constante herdenking
(herinnering) was, het werk van het plaatsen van Zijn Koning op
Zijn heilige berg van Sion, en het maken van Jeruzalem tot een
vreugde en een verblijding voor de gehele aarde. De tijd daarvoor
is nu gekomen en de stemmen en donderslagen en de bliksemen
kondigen de oordelen aan waardoor het zal worden voleindigd. Een
aardbeving van voorbeeldeloos geweld of een ongekende botsing
(ineenstorting) van alle aardse krachten volgt’. De grote stad wordt
verdeeld in drie delen’ (hfst. 16:19). In de Openb. betekent ‘de heilige
stad’ Jeruzalem; ‘de grote stad’ Rome. Elders wordt zij genoemd ‘De
grote stad die [het} koningschap heeft over de koningen van de aarde’
(Openb. 17:18) De stad wordt hier gebruikt voor het gehele Romeinse
gebied, dat in drie delen is gesplitst. Behalve dit, vallen de steden van
de volken, er is een algemene vernietiging, de opwaardering van het
goud en het zilver en het koper en het ijzer en de klei, daarnaast het
gewicht van steen die op hen valt en ze vermaalt tot poeder. Het
grote Babylon komt in herinnering, dat corrupte religieuze systeem
dat de verwijdering van de ware gemeente overleeft. Alle plaatsen
van zekerheid en sterkte, alle eilanden en bergen verdwijnen en een
vreselijke gesel, alle eilanden en bergen verdwijnen en een vreselijke
223

De Openbaring van Jezus Christus

zweep (roede) die lijkt op een storm van gigantische hagelstenen
veegt alle menselijke stelsels systemen van de aarde weg. Maar al deze
stormen van oordelen kunnen niet de hardnekkige rebellie en de haat
van het menselijke hart tegen God buigen, die weer op rijst in nieuwe
godslastering tegen Zijn naam en wegen.
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Het oordeel
over Babylon
Hoofdstuk 17:1 - 19:5
Babylon, de moeder van de hoeren
De laatste plagen tonen een schokken van alle politieke en religieuze
systemen, waarin de val van Babylon een eerste plaats inneemt.
Babylon betekent verwarring; want te Babel deed de mens zijn eerste
georganiseerde poging om in onafhankelijkheid van God te handelen
en daarom verijdelde God het. Het werd naderhand (later) het hoofd
van de volkeren machten die Jeruzalem verwoestten en bijgevolg
wordt vaak gesproken van het vertegenwoordigen van het geheel. De
profeten kondigen het ook vaak aan in een strenge taal wegens haar
schaamteloze afgoderij. De begrippen die daarom wijzen op Babylon,
hetzij civiel of religieus, zijn alle in vijandschap (strijd) met de stad
van God. Het begint in onafhankelijkheid. van God; het gaat door
als de tegenstander van Gods volk; het velt neer terwijl het de vaten
van Gods tempel gebruikt om ere te doen aan zijn eigen afgoden
(drogbeelden).
De Stad Babylon is lang een ruïneuze hoop geweest, waar de ‘wilde
beesten van de woestijn’ sliepen en de ‘huizen vol akelige schepselen’
waren Maar het systeem dat Babylon vertegenwoordigt leeft nog.
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Politiek gezien is het onafhankelijk van God, zoals gezien wordt in
het beest; religieus gezien is het afgoderij, zoals gezien wordt in de
vrouw. Beiden komen overeen in haat en vervolging van het volk van
God. De civiele en religieuze aspecten zijn vaak, zoals in Babylon
zelf in één gevlochten, zodat de draden niet altijd kunnen worden
ontward, maar alle verkeerde elementen zijn verenigd in het mystieke
Babylon van de Openbaring. In elk gezichtspunt is het rijp om
geoordeeld te worden.
De gemeente kan worden gezien in haar verhouding hetzij met
Christus of met de wereld. In het eerste gezicht (geval) kan geen
beeld uitgelezener geschikt zijn dan dat van de bruid of de vrouw.
In het laatste gezicht kan geen beeld duidelijker zijn dan dat van
een opvallend voorwerp waarin kundigheid en schoonheid worden
getoond, zoals een magnifieke tempel of Dus de gemeente wordt door
Johannes in dit boek voorgesteld onder de twee symbolen van de
vrouw van het Lam en van de ‘grote stad, het heilige Jeruzalem’. Aan
de andere kant de valse gemeente, het afvallige lichaam dat beleden
heeft de bruid van Christus te zijn, wordt voorgesteld (gepresenteerd)
onder de overeenkomstige beelden - als de hoer of de valse vrouw, in
tegenstelling met de ware, en als de onheilige stad in tegenstelling
met de heilige, de stad van de aarde in tegenstelling met de stad ‘die
afdaalt uit de hemel’, de stad van de mens in tegenstelling met de
stad van God, de stad van de troon van het beest in tegenstelling
met de stad van de troon van het `Lam. Deze twee aspecten worden
successievelijk voor ons geplaatst in de twee hoofdstukken die we nu
beschouwen.
De zeven engelen hadden de laatste schalen, waarvan één een deel
was gericht tegen Babylon Het is daarom bij één van deze engelen
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dat Johannes genomen wordt om van haar oordeel te getuigen. Hij
betiteld haar als ‘de grote hoer die op vele wateren zit’. Nu, het eerste
deel van dit beeld wordt voortdurend gebruikt in de Schrift als tot
hen die God verlaten voor afgodendienst. In deze zin wordt het
herhaaldelijk toegepast op Jeruzalem en de Joden. Wat betreft de
rest van het beeld lezen we later dat ‘De wateren die u hebt gezien,
waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen’ (vs.
15).
‘De grote hoer die op vele wateren zit’ betekent daarom bepaalde
systemen van afgodendienst die zich over uitgestrekte gebieden en
vele naties hadden verspreid. Het is niet, evenals de afgodendienst
van de antichrist, een nationale afvalligheid, maar het heeft een veel
breder gebied. Nog eens, zij bedrijft ontucht met de koningen van de
aarde. In plaats van haar reinheid terug te krijgen leent zij zichzelf aan
de bedorven hartstochten van de wereldse soevereinen en verlokt het
volk met haar bedwelmende charmes, door ‘het dronken te maken
met de wijn van haar ontucht (overspel)’.
‘En hij voerde mij weg in [de] geest naar een woestijn. En ik zag
een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van
laster was en zeven koppen en tien horens had’ (vs. 3) Weinig van
een woestijn als de wereld zou kunnen zien van de tovenares zelf of
van haar verstrikkende vereerders, degene die die in de Geest haar
woonplaats was, was inderdaad een wildernis’. De wijn van de aarde’
zou dat gedijen, maar vrucht voor God kon niet in zulke bodem
groeien. Voor het gezegende oog is er een morele en geestelijke
woestijn die ver en breed deze ‘moeder van de hoeren’ omringt.
Dit laat geen fout toe. De scharlaken of keizerlijke kleur is de enige
toegevoegde trek aan de beschrijving waaraan we reeds het beest
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met het hoofd van het Romeinse Rijk hebben geïdentificeerd Dit
valse religieuze systeem, zo breed verspreid over de aarde, door haar
verdorvenheden de koningen dienende en door haar bedwelmende
dwalmen de volken van de wereld, rust(te) op dat Romeinse Rijk
waarvan de herleving oproept tot universele verbazing.
‘En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met
goud en edelgesteente en parels en had een gouden drinkbeker in haar
hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij’ (vs. 4) Niet
alleen steunt zij op de keizerlijke kracht ter ondersteuning, maar zij
kleedt zichzelf in keizerlijke kleding (purper en scharlaken) zichzelf
versierende met alle soorten van wereldse pracht en behoudende zelfs
haar verontreinigingen en gruwelen in een gouden beker.
‘En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid,
het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen
van de aarde’ (vs. 5) Zij heeft niet, zoals de beesten, de namen
van ‘godslastering’, maar zij heeft de naam ‘Verborgenheid’ Nu
een verborgenheid in de Schrift betekent een geheim dat nog niet
eerder geopenbaard is. Daarom is er hier een geheim; maar het is
niet ‘het geheim van de ongerechtigheid’ waarvan Paulus spreekt.
Ongetwijfeld is er een belangrijke overeenkomst; maar de mens
waarover door Paulus wordt gesproken is duidelijk een persoon, terwijl
de vrouw die hier genoemd wordt duidelijk een systeem is. Dat wordt
vernietigd door de komst ten oordeel; dit wordt vernietigd door de
tien koningen en het beest voor de komst van Christus ten oordeel.
De ‘mens van de zonde’ genoemd door Paulus beantwoordt sterk aan
de valse Christus van de Openbaring, maar verschilt wezenlijk van
de vrouw op het scharlakenrode beest.
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Het geheimenis hier is dan niet ‘het geheimenis van de
ongerechtigheid’, maar het vreemde geheim dat de gemeente hopeloos
corrupt (bedorven) zou worden, een feit dat in de volgende verzen
Johannes met verbazing vervult’. Het grote Babylon’ (vs. 5) toont dat
zij de morele vertegenwoordigster is van het verderf, de afgodendienst
en van de vijandschap van Gods volk dat vroeger gekarakteriseerd
werd door de Chaldeeuwse monarchie. Zij wordt ook genoemd ‘de
moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde’ (vs. 5); want
niet alleen is zij zelf een afgodisch systeem, maar ze heeft zelf ook
geboorte gegeven aan andere afgodische systemen verspreid over de
wereld.
En met de afgodendienst van Babel erft zij ook haar onderdrukking
van het volk van God, hoewel het hier niet de Joden zijn, maar
Christenen die zij vervolgt’. En ik zag de vrouw dronken van het
bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En
toen ik haar zag verwonderde ik mij met grote verwondering’ (vs. 6)
Bij het vervolgen van de heiligen lijkt het op de valse Christus, maar
dit vervult Johannes met verbazing. Nu de afvalligheid van de Joden
onder de antichrist was voorzegt door Daniël en andere profeten,
zodat Johannes hierdoor geen verrassing kon gevoelen. Maar hier is
iets nieuws, een andere afvalligheid die hem met verbazing overvalt
Wat kon hem zo hebben verbaasd als een dusdanig verval va n de
Christenheid zelf? En wat, apart van het werk van de antichrist kan er
worden gevonden dat geheel herinnert aan deze beschrijving behalve
die zogenaamde gemeente, die terwijl zij de naam van Christus
draagt haar kracht en haar bronnen uit Rome heeft opgehaald,
zichzelf heeft voorzien van keizerlijk gewaad, zich heeft gekoppeld
door haar verdorvenheid aan de koningen van de wereld, de volken
heeft bedwelmd (verbijsterd) door haar schoonschijnende praal, de
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hemel heeft verduisterd met de rook van haar vervolgende vuren
en afgoderij zij aan zij heeft opgericht naast/met de aanbidding van
God?
Hoofdstuk 17:7-11
In dit gedeelte ontvangen de zeven hoofden een dubbele verklaring.
Eerst wordt hun gezegd dat zij zeven koningen zijn of bestuursvormen
Hier hebben we reeds naar gekeken.
Ten tweede worden zij uitgelegd als hebbende zeven bergen. Nu de
stad met zeven heuvels wordt overal herkend als Rome. Hierdoor
identificeert het beest zich met het Romeinse Rijk Maar zij zijn
ook ‘de zeven bergen waarop de vrouw zit’. Het is daarom niet
slechts een algemene verbinding tussen het Romeinse Rijk en deze
religieuze afvalligheid die hier wordt aangeduid, maar een lokale
verbinding tussen de religie en de stad. De vrouw, of het systeem
dat de vrouw vertegenwoordigt heeft haar zetel te Rome. Als ‘de
moeder van de hoeren’ kan zij kinderen hebben die in haar eigen
kwade wegen wandelen, niet direct verbonden met Rome. De
principes van afgoderij en van wereldse handel, niet passend voor de
bruid van Christus, heeft zich weggevreten in een groot deel van het
Christendom dat niet belijdend Rooms van belijdenis is. Maar de
hoer zelf is het religieuze verderf dat haar zetel heeft in de stad van
de zeven heuvels.
Is het dan dat, het Romanisme in het verleden en van nu, of het
Romanisme in de toekomst, dat hier wordt voorgesteld. Het toneel
zelf is, natuurlijk, toekomst en toont haar in verbinding met het
herleefde Romeinse Rijk dat gepresenteerd (voorgesteld) wordt door
het beest. Maar veel van de gegeven beschrijving is waar van het
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verleden en van het heden, omdat het behoort tot het systeem zelf.
Zij wordt beoordeeld naar haar algemene karakter en loopbaan,
haar wereldsgezindheid, haar bedwelming der zintuigen, en haar
vervolging van het volk van God. Haar is de tijd gegeven om zich
te bekeren. Haar laatste toestand is erger dan haar eerste; want de
arm van het vlees waarop zij nu probeert zich te staande te houden
is het godslasterlijke gereedschap van Satan, die in die tijd regeert
over et herleefde Romeinse Rijk. En nu de tijd is gekomen dat zij
‘op één bed geworpen zal worden met hen die met haar overspel
bedrijven in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun/haar
werken’ (Openb. 2:22) Er is genade voor de enkelingen die met haar
verbonden zijn als zij zich bekeren, maat niet voor het systeem zelf,
dat berouw heeft afgewezen. Het gezicht verlaat de vrouw nu voor
een tijd om haar verdere informatie over het beest en de tien horens
te geven.
Hoofdstuk 17:12-14
Daniël laat zien dat het Romeinse Rijk verdeeld is in tien koninkrijken
- ‘En de tien horens - uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan’
(Dan. 7:24) Hierna zal een andere kleine hoorn, dezelfde als van het
beest in de Openbaring opkomen, drie koninkrijken onderwerpen
en de gehele macht in het koninkrijk uitoefenen dat berecht wordt
vanwege haar godslasterlijke taal: ‘Ik keek toe vanwege het geluid van
haar grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken,
werd het dier (d.i. het Romeinse Rijk) gedood’ (Dan. 7:11).
Dit werpt licht op de Openbaring. Sommige grote machten springen
uit de tien koninkrijken waarin het Romeinse Rijk wordt verdeeld,
terwijl ze drie veroveren en over de rest het overwicht verkrijgen.
231

De Openbaring van Jezus Christus

Dit is het beest uit de Openbaring. Een federatie wordt gevormd
van staten die tijdelijk onder deze machtige prins (vorst) worden
verbonden. Er was iets wat hierop geleek toen diverse staten de
leiding en de hulp in de oorlogen van Napoleon de Eerste erkenden.
In deze dagen van snelle veranderingen is er niets onwaarschijnlijk
bij zulk een combinatie. Deze tien soevereinen ‘ontvingen gezag als
koningen voor één uur met het beest’ (Openb. 17:12) Zij mogen
dan geen nieuwe soevereinen zijn; het gezag dat zij ontvangen mag/
kan slechts verwijzen naar de tegenwoordige verbintenis. Zo wordt
gezegd dat er gezag (macht) gegeven werd aan het beest (Openb.
13:5) 42 maanden; maar hij regeert hiervoor; want hij maakte een
verbond van zeven jaren waarvan de ‘42’ slechts de laatste helft
waren, ‘. Wij behoeven daarom niet te begrijpen dat deze koningen
toen pas koning werden; maar hun werd toen macht gegeven voor
een speciaal doel, een zeer korte termijn, slechts ‘voor een uur’, maar
lang genoeg om hun vreselijk doel van het maken van oorlog met
het Lam te vervullen. Zijn overwinning en het karakter van Zijn
volgelingen, hier juist genoemd, wordt later meer volledig genoemd.
Maar voordat we starten voor hun lot moeten de tien koningen een
ander doel voltooien.
De vrouw zit op een met scharlaken gekleurd beest. Zij is bereid
geweest om overspel te plegen met de koningen der aarde, om te
prostitueren met de religieuze macht die zij hanteerde om die te
volgen tot de uiteinden van de wereld, en vooruit te gaan op schema’s
van wereldse machthebbers. Zij was bereid om dit voor het beest
te doen, zelfs handelende onder de inspiratie van satan. Maar een
nieuwe religie was nu opgekomen (ontsprongen), de aanbidding van
een mens/man, en alle sporen van het Christendom moesten worden
uitgewist. Deze soevereinen keerden daarom nu hun haat tegen
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de vrouw, die, hoewel verschrikkelijk verleidend nog steeds wordt
genoemd bij de naam van Christus. Uitgebreid als haar invloed is
geweest en misschien nog is, over de mensen, zij ontbinden zich
(lossen op) bij haar totale ondergang
Lees nu vs. 15 - 18.
Dit is alles duidelijk genoeg en zeer leerrijk. God kan elk instrument
dat Hij wil gebruiken om Zijn bedoelingen uit te dragen. De ziekte
van satan drijft alleen het overblijfsel van God’s volk in de woestijn,
waar Hij hen tegenkomt en vertroostend met hen spreekt, terwijl het
de legers van de wereld vergadert op de plaats waar Hij voorheeft
het oordeel over hen uit te oefenen. De Assyriërs van ouds en het
beest en de koningen in dit hoofdstuk, hoewel zij God haten en
belasteren, worden juist Zijn gereedschap, zonder de kennis of de wil
van zichzelf, om Zijn onfeilbare plannen te vervullen. Hij heeft zich
voorgenomen de hoer te vernietigen en deze boze koningen, hoewel
zij zich samen verbinden ‘om oorlog met het Lam te voeren’, zijn
de blinde instrumenten die Hij gebruikt. IJdelheid der ijdelheden !
Zij rebelleren tegen Zijn gezag, ontkennen Zijn waarheid, belasteren
Sion naam, verbinden zich tegen Zijn bedoelingen, en toch’ heeft
Hij het in hun hart gegeven om Zijn wil te volvoeren’ (hfst. 17:17).
Het federale karakter dat dit herleefde Romeinse Rijk zal aannemen
wordt duidelijk getoond in dit vers. De tien koningen ‘geven hun
macht en gezag aan het beest’ (vs. 13) voor een speciaal doel en tijd.
Het is niet alleen het beest dat hen dwingt zijn bevel te volgen, maar
het is een vrijwillige handeling van hun kant: ‘De koningen van de
aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen
tegen de Here en zijn gezalfde’ (Ps. 2:2) Deze hevige uitbarsting
van de ongelovige tegen de bedorven geestelijke macht is wat wij
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vooraf geschaduwd zien in de bekende gebeurtenissen in de grote
Franse Revolutie, waar de zogenaamde kerk het speciale doel was van
algemene haat en bloedige vervolging. Dit was slechts een voorteken
van de verschrikkelijker vergelding die straks zal worden gevorderd,
wanneer de tien horens en het beest ‘de hoer zullen haten en haar
eenzaam en naakt maken, en haar vlees eten en haar met vuur zullen
verbranden’ (vs. 16)
‘En de vrouw die u hebt gezien, is de grote stad die [het] koningschap
heeft over de koningen van de aarde (vs. 18) Gewone (volks)taal heeft
argeloos deze zegening van de stad en het systeem bevestigd. We
spreken over personen die naar de Griekse Kerk of de Engelse Kerk
overgaan, niet over hun gaan naar Griekenland of naar Engeland,
maar om te zeggen dat iedereen is overgegaan naar Rome betekent
dat hij zich heeft verenigd met (aangesloten bij) de Rooms Katholieke
Kerk. De taal van de wereld valt zo onopzettelijk samen met de taal
van de Schrift in het identificeren ‘de grote stad, die regeert over de
koningen van de aarde’ met het religieuze systeem waarvan het se
zetel is.
Dit hoofdstuk vertegenwoordigt (levert) niet meer (op) moeilijkheden
dan altijd is verbonden aan symbolisch schrift. Maar het verschil
tussen Babylon en het Beest is zo belangrijk en wordt zo vaak over het
hoofd gezien, dat we enkele woorden toevoegen aan het onderwerp
toevoegen. Drie aardse machten, nauw met elkaar verwant, maar
toch geheel verschillend worden er gezien in de Openbaring.
Ten derde, het grote Babylon, de moeder van de hoeren heeft haar
zetel niet te Jeruzalem, maar in Rome; het is geen Joodse, maar
Christelijke afvalligheid. Het is waar, alle religieuze afvalligheid heeft
enige gelijkenis, en als beide worden verbonden met het Romeinse
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Rijk, is het niet vreemd dat zij vaak worden verward, in het bijzonder
waar de Schriftuurlijke waarheid betreffende het herstel van Israël
niet wordt begrepen en alle profetie met geweld moet worden
samengeperst in de vernauwde grenzen van de geschiedenis van de
Gemeente. Maar terwijl vele trekken op elkaar gelijken, zijn er vele
tekenen van onderscheid (verschil). In de hoofdstukken 12 en 13 is de
Geest bezig met Israël, en de Romeinse macht wordt. alleen bekeken
in dit verband. Daarom wordt haar verbinding met de antichrist tot
uitdrukking gebracht. Maar in hoofdstuk 17 wordt gekeken naar
haar verhouding met de hoer. Daarom zijn, hier het verbond van
de tien koningen en de vermelde houding die tot de grote religieuze
systemen van het Romeinse Rijk wordt aangenomen, belangrijke
kwesties. Het verschil tussen de twee religieuze afvalligheden, de
Joodse en de Christelijke, is dus helder (duidelijk); en wat het nog
duidelijker maakt is het verschillende oordeel dat zij ondergaan.
De hoer wordt vernietigd door het beest en zijn verbondenen; de
antichrist komt om met het beest en zijn verbonden. Als dan Babylon
de Kerk van Rome is, dan kan de antichrist niet ook de Kerk
(Gemeente) van Rome zijn. De verwarring van de twee verwikkelt
(brengt) zelfs simpele (eenvoudige) profetieën tot/in verwarring; hun
onderscheiding maakt zelfs profetieën die de oorzaak zijn geweest
van verwarring volmaakt eenvoudig.
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De grote stad Babylon
Hoofdstuk 18 tot 19:4
We hebben nu gezien het oordeel van God over Babylon, als de hoer,
degene die valselijk de plaats van de vrouw van. het Lam innam.
Dit hoofdstuk toont ons haar oordelen als een stad, of als religieus
systeem in de wereld. Hier leren we de gedachten van mens daarover
en zien we hoe verschillend de gevoelens zijn die teweeggebracht
worden door haar verlatenheid in aarde en in hemel.
Lees nu Openb. 18:1-3.
Er is hier een nauw verband met de met de taal van Jesaja.
Ongetwijfeld voorzegt de letterlijke ondergang van de metropool van
de Chaldeeën, terwijl dat hier figuurlijk wordt toegepast niet op de
stad, maar op de gemeente van Rome. Evenals de grote stad van
vroeger, is de grandeur en de heerlijkheid van dit machtige religieuze
systeem ten val gebracht. Zij, die de volken bedwelmde met haar
bedwelmende dranken, die pronkte als de minnaar van soevereins,
wier luxe (weelde) en pracht de kooplieden van de wereld verrijkte, is
(wordt) nu verlaten (leeg gelaten) en woest, evenals een geruïneerde
stad in wiens onbewoonde verblijven alle onreine schepselen hun
woonplaats maken. Zij die in haar religieuze arrogantie geclaimd had
de woonplaats van de Heilige Geest te zijn nu ‘de woonplaats van
duivelen en de bewaarplaats van elke onreine geest’ (Openb. 18:2).
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In dit inderdaad corrupte systeem zijn er en zijn er altijd geweest
trouwe kinderen van God ; want Zijn genade kan over alle barrières
heen springen. Maar God roept hen allen naar buiten te komen en
waarschuwt hen voor het ware karakter en het komende oordeel (vs.
4-5) ‘En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ‘gaat uit van
haar, mijn volk; opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt
en opdat u van haar plagen niet ontvangt; want haar zonden zijn
opgestapeld tot aan de hemel e God heeft Zich haar ongerechtigheden
herinnerd’ (vs. 4, 5) Hoe tegen Gods gedachten zijn de droevige lage
gedachten van veel van Zijn volk. Voor de mensen lijkt het vaak
een gemakkelijk iets of hij verbonden is met kwaad of niet, mits hij
persoonlijk veilig is Maar hoe onterend zijn zulke gedachten bij God.
Hier wordt het volk geroepen, zij die dit boze systeem laten varen zijn
Gods volk, zoals Lot in Sodom was en God zal nooit Zijn eigen volk
laten omkomen. Maar hoe anders het lot van Lot - gered ‘als door
vuur’, en met verlies van alles - van dat van Abraham, ziende het
oordeel vanaf de de hoogten van Hebron. Dat is het verschil tussen
hen die in afzondering van het kwaad wandelen en zij die er tevreden
mee omgaan omdat zij zijn verzekerd van hun eigen redding. Evenals
Sodom, de zonden van dit corrupte systeem zijn opgeklommen tot
de hemel en Gods volk is roepende, evenals Lot, om hen te redden
door er uit te komen.
Rome, hoewel overspel bedrijvende met de koningen van de aarde
heeft vaak haar onbeschaamdheid en geestelijke trots getoond in het
vertrappen van haar. Misschien is dit waarop gezinspeeld wanner
hun wordt verteld als hun wordt verteld, ‘Vergeldt haar, zoals ook
zij vergolden heeft’ (vs. 6) hoewel het eerder mogelijk is dat het een
algemene aanmaning is om haar overeenkomstig haar boosheid en
wreedheid te vergelden. Zij had zichzelf verhoogd en leefde voor de
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wereld in plaats van voor Christus en nu zijn leed en kwelling haar
deel. Zij had haar beker gevuld met de vuilheid van haar ontucht en
nu moest de beker van haar hoererij dubbel gevuld worden. Zij had
zich beroemd op haar kracht en heerlijkheid in plaats van te wachten
op haar afwezige Heer en nu komt verlatenheid (eenzaamheid) over
haar - ze wordt vernield als door vuur, want de God die zij had veracht
is een machtige God en zal niet worden bespot.
Zo zijn de stemmen uit de hemel; maar de gedachten van de mensen
zijn heel anders. Twee klassen van mensen treuren (rouwen) over haar
- ‘de koningen van de aarde’, die geholpen zijn door haar kracht en ‘de
kooplieden van de aarde ‘, die rijk geworden zijn door haar weelde’.
En de koningen van de aarde die met haar gehoereerd en weelderig
geleefd hebben, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de
rook van haar brand zien, terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in
de verte blijven staan en zeggen, wee, wee de grote stad, Babylon, de
sterke stad; want in één uur is uw oordeel gekomen’ (vs. 9, 10) Want
hoewel ontzet door het geweld van haar omverwerping (vernietiging)
en vrezende op te staan voor haar verdediging, toch betreuren
de gekroonde hoofden in het algemeen de val van een macht die
gewoonlijk haar eigen verheerlijking heeft geprobeerd te dienen het
dienen van de verheerlijking van lievelingspolitiek van de Romeinse
Zee geweest. De soevereinen van de wereld zij daarom, merendeels
benauwd door haar omver werping. Maar Rome heeft niet alleen
de mazen van haar net geweven rond de groten en de machtigen.
Haar wereldsgezindheid, haar pracht en haar praal hebben haar
kostbaar gemaakt voor he die luxe en pralerij dienen. De vrouw van
een afwezige Christus zou gekleed moeten zijn in kleding van een
weduwe, maar was gezeten als een koningin en niet als weduwe zich
uitdossende in purper en scharlaken en zich optooiende met goud en
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kostbare stenen en parels. Geen wonder dat ‘de kooplieden van de
aarde’ haar val beweenden.
De gemeente werd geroepen gescheiden te zijn van de wereld, en
op haar Heer te wachten’. Want ons burgerschap is in de hemelen,
waaruit wij ook [de] Heer Jezus Christus als Heiland verwachten’
(Fil. 3:20). Maar spoedig verliet zij deze afwachtende houding en
zei in haar hart ‘Mijn Heer blijft uit’ (Matt. 24:48; Luk. 12:48’)
Tegenwoordig, zoals we zien in de schets van de geestelijke
geschiedenis geleverd door de zeven gemeenten, is het tot rust
gekomen in de wereld, ‘waar de troon van satan is’. De volgende
stap wordt spoedig gemaakt. Opgehouden weduwe te zijn begon zij
koningin te zijn. Haar eigenlijke hemelse hoop verlatende, eigende zij
zich de aardse hoop van de Joden toe, die meer paste bij haar wereldse
smaak. Achteloos aan de waarschuwing van de apostel, vergat zij dat,
indien zij ontrouw was, zij zou worden afgesneden. Haar karakter als
weduwe hield op, en de glans en heerlijkheid beloofd aan Israël, maar
totaal niet passend voor de gemeente, werd geclaimd en aangewend
(toegepast) op haarzelf. Zij werd, niet alleen een grote macht in
de wereld, maar een macht waarvoor alle anderen (machten) zich
moesten buigen. Het is waar, haar aanspraken verwekten tegenstand
en de monarchen die voor haar het ene moment kropen zouden haar
het andere moment trotseren. Maar zo waren haar eisen, eisen die
zij nooit heeft verzacht (verlaagd) omdat haar pracht en luxe alle
grenzen te buiten ging. Hiervoor wordt zij nu bezocht. Plotseling, als
door een onverwachte windvlaag, wanneer blijkbaar volkomen veilig
in volmaakte veiligheid werd zij langs zeilende onder gedompeld als
een wrak onder de golven. De krachten waarop `zij geleund heeft
keren zich met woede tegen haar en worden haar vernietiger’. Wee,
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wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in één uur is uw
oordeel gekomen’ (vs. 10) .
De mens heeft lief wat hemzelf verheerlijkt en verrijkt. De val van
dit systeem wordt door hem zorgeloos beschouwt over haar morele
karakter of de oneer die het God heeft aangedaan. Geabsorbeerd
door zijn eigen interesses is God niet in al zijn gedachten.
Lees nu Openb. 18:17 - 19.
Het is vreselijk om te zien wat de mens zonder God geworden is.
Maar misschien is het meest afschuwelijke schouwspel van geheel
de zelfverhoging van de mens in de dingen van God, de gemeente,
ontwrongen a.h.w. aan Christus en gemaakt tot de ladder voor
menselijke egoïsme en verheerlijking. Er ligt heel groot gewicht in
de woorden ‘zielen van mensen’, waarmee de lijst van haar koopwaar
afsluit. De kracht van het priesterschap is vreselijk misbruikt in
andere religies; maar wie kon hebben gedroomd van een opzettelijk
marchanderen van zielen voor geld uitgeoefend door dat wat belijdt
de vlekkeloze bruid van Christus te zijn? Wie kan verbaasd staan
dat Gods oordelen, lang uitgesteld, ten slotte zouden vallen met
plotselinge en vernietigende ondergang, op zulk een systeem?
Geen wonder dat er vreugde in de hemel is. Lees vs. 20. Het mag
vreemd lijken dat gesproken zou worden van een systeem dat
opkwam lang na de dagen van de apostelen. Ongetwijfeld, evenals
Jeruzalem van ouds ‘de graftomben van de profeten bouwde en de
graven van de rechtvaardigen versierde’, en zei: ‘Als wij in de dagen
van onze vaderen waren geweest, zouden wij niet hun deelgenoten
geweest zijn in het bloed va de profeten’ (Matt. 23:30). Maar tot
dit zelfde Jeruzalem was gezegd, ‘Ik zend tot u profeten en wijzen
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en schriftgeleerden etc’ (Lees Matt. 23:29-35). Op dezelfde wijze
wordt van Babylon gezegd: ‘En in haar werd gevonden [het] bloed
van profeten en heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn’
(Openb. 18:24)
De morele slotverbinding tussen het hoofd van de monarchieën uit
de heidenen en het mystieke Babylon uit de Openbaring wordt verder
getoond door de gelijkenis van de beelden die hun omverwerping
beschrijven. Jeremia die zijn profetie tegen Babylon verbindt met
een steen, wierp die in de Eufraat terwijl hij zei: Evenzo zal Babel
zinken en niet weer bovenkomen, ten gevolge van het onheil dat Ik
er over ga brengen’ (Jer. 51:63, 64) Dus in het hoofdstuk dat voor
ons ligt lezen we ‘En één sterke engel hief een steen op als een grote
molensteen en wierp die in de zee, en zei: Zó zal de grote stad met
geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden
worden.
1e
De gemeente werd hier geplaatst om voor de hemel te leven, maar
Rome heeft wereldse voorwerpen gezocht - wereldse rijkdom,
wereldse macht, wereldse heerlijkheid - haar kooplieden zijn geweest
‘de grote mannen/mensen van de aarde’.
2e
De gemeente werd hier geplaatst om ‘de pilaar en grondslag van de
waarheid’ (1Tim. 3:15) te zijn, maar Rome bedierf de waarheid ‘door uw toverij zijn alle naties misleid’ (Openb. 23b)
3e
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De gemeente werd hier geplaatst om zo nodig, vervolging te
verduren, uit naam van (t. b. v). Christus; maar Rome is geweest de
vervolger van het volk van God - ‘en in haar werd gevonden [het]
bloed van profeten en heiligen en en van allen die op aarde geslacht
zijn’ (Openb. 18:24)
Engelen en stemmen uit de hemel hebben de vreugde verkondigd
die daar gevoeld werd bij de de vernietiging van Babylon. Nu
nemen we waar de vreugde van het hemelse heir (de menigte) in de
tegenwoordigheid van God.
Voor de mens, en de religieuze mens, is er iets indrukwekkends in een
systeem dat kan pralen op zo’n eerwaardige ouderdom in een systeem
dat trots kan zijn op zo’n eerbiedwaardige antiquiteit, zo’n prachtige
architectuur, zo’n bekorende muziek, zo’n volmaakte organisatie, zo.
n geweldige kracht, zulke overweldigende aanspraken. Maar dit alles
is waardeloos in Gods ogen. Het is de wijn waarmee zij de volken
dronken maakt; maar het is het product van ‘de wijnstok van de
aarde’, die de zinnen (zintuigen) bedwelmt, en niets van de Geest
van God heeft. Zulke aardse geneugten zijn voor de bruid van een
afwezige Christus niet gepast en zijn verenigbaar met de bitterste
gehate en wreedste vervolging van de dienstknechten van God. Allen
zullen daarom in oordeel worden verteerd. - ‘Haar rook stijgt op tot
in alle eeuwigheid’ (Openb. 19:3).
Lees nu vs. 4 van hoofdstuk 19
De hele hemel heeft maar één lied, maar één toon, betreffende de
val van dit bedorven systeem. Het is waar, oordelen is voor God een
vreemd werk, maar het is noodzakelijk om de grond voor zegening
te zuiveren) en we zullen in het kort zien voor welk een machtige en
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gezegende gebeurtenis dit oordeel de weg vrij maakt. De vierentwintig
oudsten die zich aansluiten bij deze dankzegging worden hier voor de
laatste keer genoemd. Zij zijn, zoals we hebben gezien, een gezelschap
die de verlosten vertegenwoordigen, die opgewekt zijn of opgenomen
toen Christus kwam om Zijn heiligen en zijn nu voor altijd bij de
Heer. Zij voegen hun halleluja bij het koor van vreugde over het
oordeel van de hoer, en verdwijnen dan als een gezelschap uit het
zicht. De reden daarvoor zal blijken als we kijken naar de nieuwe
tonelen die nu op het punt staan zich voor ons te openen.
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Hoofdstuk 19:5 - 22:21
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De vrouw van het Lam
Hoofdstuk 19:5 - 10
Als het huwelijk van het Lam en de presentatie (voorstelling) van de
bruid voor de glorieuze verschijning van Christus om te oordelen
en de wereld te besturen zijn, dan zou kunnen worden gedacht ze te
klasseren met die voorafgaande gebeurtenissen wat we in ons laatste
deel hebben behandeld. Zij zijn echter zo nauw verbonden met Zijn
komst om Zijn erfdeel te ontvangen, dat de morele verbinding meer
nauwgezet beschermd schijnt te zijn door ze te beschouwen als een
voorgrond voor dat toneel (beeld) van Zijn komst en regering die de
rest van het boek vult. Christus neemt Zijn erfenis als ‘Hoofd van het
lichaam, de gemeente’; ook is Hij, om zo te zeggen, volmaakt voor
deze erfenis totdat de gemeente zo met Hem wordt verbonden; want
het is ‘de volheid [of voltooiing] van Hem die alles in allen vervult’
(Ef. 1:23) In zekere zin is inderdaad de gemeente dus nu zo met Hem
verbonden; maar de tijd voor haar volle en volmaakte erkenning als
de vrouw van het Lam is alleen juist (precies) voor Zijn glorieuze
verschijning.
Het oordeel over Babylon is onder de laatste handelingen voor de
regering van Christus; want de laatste zeven plagen ‘is de grimmigheid
van God voleindigd’ (Hoofdstuk 15:1), en dit oordeel is één van de
laatste gebeurtenissen in deze slotscène. Het verdrag van het beest
en de tien koningen duurt slechts ‘een uur’ een uitdrukking die
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duidelijk te kennen geeft dat het een zeer korte periode is; en zij
vergaderen reeds hun strijdkrachten voor de noodlottige veldslag van
Armageddon, wanneer deze uitbarsting van woede Babylon in het
stof legt. Er is hierin een plan/doel, De gebeurtenissen in de hemel
wachten, om zo te zeggen, op de gebeurtenissen op de aarde. Terwijl
de hoer regeert neemt de vrouw niet de plaats in die zij in Gods
raadsbesluiten heeft. Zodra de hoer geoordeeld is wordt de vrouw
gezien uitgedost in haar bruiloftskleding en de bruiloft van het Lam
wordt in de hemel gevierd.
Hier, zoals we eerder hebben gezien wordt gesproken over de regering
van Christus en van God als zijnde identiek. ‘t Is niet omdat Christus
God is, (want het is als mens dat Hij het koninkrijk neemt), maar het
is omdat Christus als mens volmaakt de wil van God uitvoert; zodat
Zijn bestuur is, wat alle bestuur zou moeten zijn, het bestuur van
God in gehoorzaamheid uitgevoerd in gehoorzaamheid aan Zijn wil
door de mens. Hoe spoedig na haar instelling het bestuur dit karakter
verloor wordt getoond in het Oude Testament. Hoe compleet keert
het om in haar laatste fase, toen de regerende macht van de wereld
de uitvoerder werd, niet van de wil van God, maar van satans wil,
werd in de voorafgaande hoofdstukken van dit boek getoond. Nu
God staat op het punt de troon te geven aan iemand (aan een man )
die volmaakt Zijn wil zal uitvoeren, zodat Hij Zelf werkelijk op aarde
zal regeren
Hier wordt opnieuw over God gesproken als over de Here God de
Almachtige - Jahweh, Elohim, Shaddai. Het was als de Almachtige
God dat Hij het verbond met Abraham aanging; het was als Jahweh
dat Hij Zichzelf bekend maakte aan Israël. De beloften van aards
bezit en bestuur gegeven aan Abraham en aan het volk Israël
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groeperen zich rondom deze namen. Het was inderdaad slechts door
geloof dat Abraham God als de Almachtige kende; maar nu staat
Hij op het punt Zichzelf te tonen, zowel aan vriend en aan vijand,
als tegelijk almachtig in Zijn oordelen en almachtig in Zijn redding.
Maar heerlijkheid wordt God gegeven niet slechts omdat Hij regeert,
maar vanwege ‘de bruiloft van het Lam dat gekomen en zijn vrouw
heeft Zich gereedgemaakt’ (hfdst. 19:7) Wie is dan de vrouw van
het Lam? Sprekende tot de Korintiërs zegt Paulus : ‘Want ik ben
naijverig over u met een naijver van God; want ik heb u aan één man
verloofdom u als een reine maagd voor Christus te stellen’ (2 Kor.
11:2) En ook in een andere brief schrijft hij, ‘Mannen hebt uw vouwen
lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf
voor haar heeft overgegeven…. opdat Hij de gemeente voor Zich
zou stellen, heerlijk zonder vlek of rimpel of iets dergelijks……Want
niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert
het evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn
lichaam, <van zijn vlees en van zijn gebeente>. Deze verborgenheid
is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente’ (Ef. 5:25- 32)
Deze passage toont dat de vrouw van het Lam waarover gesproken
wordt in de Openbaring de gemeente is. Het tafereel van het huwelijk
is in de hemel, en het is belangrijk dit in gedachten te houdenwant er
is een aardse zowel als een hemelse bruid precies zoals er aards als ook
een hemels Jeruzalem is. Het verschil echter wordt zeer gekenmerkt.
Jeremia schrijft, Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo zegt de
Here: Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw
bruidstijd’. De gehuwde vrouw bewijst dat zij ontrouw is en wordt
verworpen; maar God verklaart dat na vele dagen van bezoeking Hij
‘haar zal lokken, en haar leiden in de woestijn en zal spreken tot haar
hart. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd’ (Hosea
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2:14, 15)En als Christus komt als Koning, die Zijn zwaard aan de
heup gordt, Zijn pijlen scherpt in het hart van Zijn vijanden en zijn
troon ‘voor altijd en eeuwig’ vestigt; wanneer Hij verschijnt gezalfd
met vreugdeolie boven Zijn metgezellen, al zijn kleren ruiken ‘naar
mirre, en aloë, en kassia uit ivoren paleizen’; dan wordt gezegd tot
Jeruzalem ‘laat de koning uw schoonheid begeren, want Hij is uw
heer; buig u dus voor Hem neder’ (Ps. 45:1-11).
Hoe verschillend zijn de aardse en de hemelse bruiden! De aardse
bruid, die bewezen heeft ontrouw te zijn, is terzijdegesteld, maar zal
ten slotte in de woestijn (wildernis) worden gelokt en daaruit worden
hersteld en heerlijk gemaakt worden op de aarde. De hemelse bruid,
de ware gemeente van God is nooit verworpen, maar wordt genomen
om met Christus te zijn en ontvangt heerlijkheid in de hemel. Het is
duidelijk op de hemelse bruid en niet op de aardse bruid waarnaar dit
tafereel in de Openbaring verwijst.
We kunnen nu begrijpen waarom wij, na de vreugde die plaats vond
bij de val van Babel, de 24 oudsten nooit weer werden gezien. Als
voorstellende de verlosten bestonden zij gedeeltelijk uit ‘de gemeente
van de eerstgeborenen’, d.w.z. gelovigen gedoopt tot één lichaam met
Christus, Zijn bruid, en gedeeltelijk uit de ‘rechtvaardige mensen
die volmaakt gemaakt werden’, of de heiligen van de oude bedeling.
Maar nu, terwijl Zijn vrouw zich gereed gemaakt heeft, moeten zij
scheiden. Sommigen van hen die de oudsten voorstellen behoren tot
de gemeente, de vrouw van het Lam, en sommigen niet. Zij zijn/
worden daarom nu verdeeld in verschillende groepen die elk een
andere zegen zullen ontvangen.
Wat een contrast tussen het scharlaken en purper, het goud en de
kostbare stenen en parels waarmee de hoer de ogen van de wereld
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verblindde, en de witte gewaden, het teken van Gods goedkeuring
waarin het de vrouw is toegestaan te verschijnen bij de openbaring
van Jezus Christus. De pracht van de hoer, hoewel ‘want wat hoog
is bij mensen, is een gruwel voor God (in het oog van God).’ (Luk.
16:15) Aan de andere kant, de daden die de hoon (verachting) doen
neerkomen, de haat, en de vervolging van de wereld worden door
God erkend, worden gegeven tot sieraad van de vrouw van het Lam,
de gehele eeuwigheid door.
‘En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het
bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige
woorden van God’ (vs. 9) Hier hebben we dan twee klassen. De
gemeente is de vrouw van het Lam, maar naast haar zijn er personen
‘geroepenen tot het bruiloftsmaal’. Johannes de Doper ze: ‘Hij die de
bruid heeft, is [de] bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die
[daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem
van de bruidegom. Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden’
(Joh. 3:29) Deze woorden, hoewel uitgesproken over de aardse bruid,
zijn even waar over de hemelse bruid. Zij tonen dat er heiligen zijn
die zich verheugen in de stem van de bruidegom, toch zijn zij niet van
de bruid. De Oude Testament heiligen waren, in dit opzicht, evenals
(gelijk aan) de Doper. Zij zijn niet van de bruid. Legers van glorie
(heerlijkheid) en onvergankelijkheid (onsterfelijkheid), gezegend naar
de rijkdom van Gods genade, is nog hun relatie (verhouding) met
Christus en hun deel in de hemel niet hetzelfde als dat van hen van
de gemeente. Vrienden van de bruidegom zullen zij natuurlijk zijn en
zij zullen zich zeer over Zijn stem. verheugen. Hun harten zullen te
voorschijn komen in lof en blijdschap bij de huwelijksmaaltijd van
het Lam. Dit is hun gezegend deel in verbinding met de bruidegom
die zij lief hennen. Maar betreffende de gemeente zal behoren de
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verheven, weergaloze vreugde van het bekend zijn als Zijn vrouw,
het bijzondere voorwerp van Zijn gevoelens, dat Hemzelf wordt
aangeboden ‘zonder vlek of rimpel of iets dergelijks’, (Ef. 5:27),
geliefd en gekoesterd als Zijn. eigen vlees.
En hier komt een woord tot het geweten - ‘Dit zijn de waarachtige
woorden van God’ (Openb. 19:9b) Hoe schijnt zo’n verzekering
noodzakelijk als een prikkel voor ons arme, stilstaande
geloofsvertrouwen. ! Hoe zijn wij geneigd in/bij het overpeinzen van
zulk een heerlijk lot (bestemming) ons over te geven aan de instemming
van ons verstand, terwijl we ons onttrekken aan het vertrouwen van
ons hart. Welk een vervoering zou onze zielen vervullen, als deze
dingen niet alleen als leringen werden ontvangen., maar als feiten.
Hoe zou het helderste licht van deze wereld verbleken voor de glans
van deze middag- zon. Wat hier beneden zou het hart kunnen
aantrekken dat werkelijk staart door geloof op dit vooruitzicht van
onbewolkte heerlijkheid dat voor ons in de hemel wordt (is) geopend.
Welke rijkdom, wat een pracht, welk een vreugde, zou alleen de ziel
tot de aarde kunnen verlokken die zich, door vertrouwen in Gods
woord de heerlijkheden die de vrouw van het Lam toebehoren had
toegeëigend?
Zo overweldigend is dit schouwspel, dat Johannes, bezwaard door
het buitengewone gewicht van heerlijkheid, zou verzwakken om
goddelijke eer aan de engel die hem dit toonde, te brengen’. En
ik viel voor zijn voeten neer om Hem te aanbidden; en hij zei tot
mij: Zie toe, [doe dit] niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw
broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God ! Want het
getuigenis van Jezus is de geest van de profetie’ (vs. 10) Alleen God
is het voorwerp om te aanbidden. De engel echter, hoe heerlijk ook,
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is slechts een dienende geest en stelt zich hier op, met Johannes, als
een ‘mede - dienstknecht. Hij is ook de mede-dienstknecht van allen
‘die het getuigenis van Jezus hebben’. Dit is, in de Openbaring, de
geest van de profetie. In andere gedeelten van het Woord spreekt de
Heilige Geest, maar hier is het ‘de openbaring van Jezus Christus,
die God Hem gegeven heeft om zijn slaven te tonen wat spoedig
moet gebeuren’ (zie hfst. 1:1).
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De komst van Christus
met de heiligen
Hoofdstuk 19:11 - 20:3
Het huwelijk van het Lam heeft nauwelijks plaats gevonden, als het
grote schouwspel, waarvoor alle voorafgaande geschiedenis de toegang
heeft gevormd, plotseling voor onze ogen los barst. Verschrikkelijk
zoals de successievelijke oordeelsgolven ook zijn geweest, zij hebben
niet tot berouw geleid (gevoerd) De mens, wanneer de golven over
hem zijn gebroken, heeft alleen zichzelf verhard in. ongerechtigheid
en de God van wie deze waarschuwingen kwamen belasterd Hun
verschrikking heeft hem niet wakker geschud van zijn zelfvoldoening
en zelfzuchtigheid (egoïsme) wakker geschut. Het leven gaat nog
zijn loop als toen Noach de ark binnen ging, of toen God het deed
regenen van vuur en zwavel vanuit de hemel op de steden van de
vlakte. De mensen aten en dronken, huwden en gaven ten huwelijk,
kochten en verkochten, plantten en bouwden tot de dag toen de
Zoon des mensen verscheen ‘in vlammend vuur wraak nemend op
hen die God niet kenden’.
En als dat de normale loop in het leven is, zelfs in deze vreselijke
eeuw, wat zal de toestand van de wereld dan zijn politiek en moreel?
Een grote oorlog zal woeden met het Heilige Land op haar slagveld
en tot bekroning. De vorst van het Romeinse Rijk nu vreemd genoeg
herleefd, zal zijn met hem verbonden strijdkrachten in het land leiden
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naar het slagveld van Armageddon Het ongelovige deel van de Joden,
dat onder de antichrist opnieuw de afgodendienst heeft hersteld en
een verbond aangaat met de Romeinse confederatie (verbond) zal
een overwinning van voorbeeldloos afgrijzen ondersteunen van een
vijand die de Eufraat is overgekomen en nu het totale verval van de
natie beproeft. Achter dit toneel zal satan aan het werk zijn die de
antichrist gebruikt als zijn gereedschap om de Joden te misleiden het
hoofd van het Romeinse Rijk als zijn gereedschap om de volken te
bederven en beiden als zijn gereedschap om het getrouwe overblijfsel
te vervolgen dat in de draaikolk van deze woedende (razende)
boosheid en ellende roepen nog en kijken uit naar de bevrijding
tot God. En overal is God, nog verborgen, maar onwrikbaar Zijn
eigen bedoelingen uitvoerende, terwijl Hij de samenspanningen (de
kuiperijen) van zijn vijanden en de listen van satan in valkuilen voor
hun vernietiging overzet en instrumenten voor de vervulling van
Zijn eigen wil.
Slechts met één tak (onderdeel), hetzij van de oordelen of van
de zegeningen dat de Openbaring (onder)handelt. Andere
Schriftgedeelten vertellen van het (nood)lot van Gog, van de Assyriërs,
van de Edomieten en andere naburige volken. Dit boek beschrijft
alleen het oordeel over de Romeinse en over de valse Christus, die
zulk een spookachtig licht hebben geworpen over haar vroegere
hoofdstukken. Andere Schriften vertellen de heerlijkheid van het
aardse Jeruzalem en van het herstelde Israël. Dit boek beschrijft
alleen de heerlijkheid van hen die met Christus regeren en van het
nieuwe Jeruzalem, ‘dat neerdaalt uit de hemel van God’.
(vs. 11-14). We vangen inderdaad glimpen op van de ontelbare
menigte heidenen te voorschijn komen uit ‘de grote verdrukking’,
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van het verzegelde overblijfsel van Israël en overwinnende overblijfsel
van Juda, door vluchtige spleten in de donkere wolken van oordeel die
rondom ons zijn gerold. Deze vluchtige blikken tonen hoe volledig
het woord van God past bij het woord van God elders. Maar het
algemene doel van het boek is een aanvulling op reeds geopenbaarde
waarheden door frisse aanvullingen van Gods bedoelingen. De
gemeente bekleedt geen plaats in het onderwijs van het Oude
Testament Het is daarom, betreffende de gemeente en met haar
verbonden dingen met de gemeente dat het licht van de Openbaring
hier speciaal gegeven wordt.
1e. de ware gemeente welks heerlijkheid getoond wordt in de hemel
als de vrouw van het Lam;
2e. de valse gemeente welks ondergang zij vertelt in de val van Babel
en van het Latijnse christendom
3e. dat als het herleefde Romeinse Rijk tenslotte Babylon vernietigt
en stort in godslasterlijke ontrouw en afgodendienst.
Het is over deze dingen, die nauwelijks aangeroerd worden in het
Oude Testament, dat het boek Openbaring handelt. Het noodlot
van Babylon hebben we reeds gezien: de komst van Christus in
verbinding met de ware gemeente en het Romeinse Rijk wordt nu
voor ons gebracht.
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De heerlijkheid van Christus en het leger
Hoofdstuk 19:11-16
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop
zit, <heet> Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in
gerechtigheid. En Zijn ogen zijn <als> een vuurvlam en op Zijn hoofd
zijn vele diademen en Hij heeft een geschreven naam, die niemand
kent dan Hijzelf. En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed,
en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God’ (vs. 11-13) De
grote gebeurtenis waarvoor de heiligen hebben gezucht, de schepping
heeft gekreund en waarnaar zelfs een huiverende wereld tegelijk heet
gekeken, vindt nu ten slotte plaats. Gezeten op een wit paard, het
symbool van overwinnende kracht (macht), verschijnt Christus uit
de geopende hemel. Terwijl op aarde ‘allen zijn ze afgeweken; samen
zijn ze nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs
niet één’, (Rom. 3:12) Hij komt als de Getrouwe en de Waarachtige.
De legers van de wereld waren bijeen geroepen door ‘onreine geesten’
(Op. !6:13), maar ‘in gerechtigheid voert Hij oorlog
(hfst. 19. 11) Komende in inspirerende vergelding ‘zijn ogen als een
vuurvlam’, terwijl Hij als koning vele diademen op Zijn hoofd draagt
(vs. 12). Maar behalve alles wat de ogen van de mens kunnen zien,
heeft Hij heerlijkheid en karakter van Zichzelf onmededeelbaar en
onbegrensd (onbegrijpelijk), ‘een geschreven naam, die niemand kent
dan Hijzelf’ (vs. 12) Maar zoals Hij is, Hij is ook de Zoon van God
en zulk een volheid woont in Hem zoals geen ander denkend wezen
kan doorgronden (omvatten).
Ontzagwekkend om te verhalen, Hij is ‘bekleed met een in bloed
gedoopt kleed’, niet het verzoeningsbloed, maar het bloed van het
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oordeel. Hij is rood in zijn kleding omdat, zoals Hij in Jesaja 63:3, 4
zegt: ‘Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij
Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid;
toen spatte hun bloed op mijn klederen en Ik bezoedelde mijn ganse
gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn
verlossing was gekomen’ (Jes. 63:3, 4) Het is een verschrikkelijk beeld,
maar niet verschrikkelijker dan waar, Hij is, als in de dagen van Zijn
vernedering, ‘het Woord van God’, de volmaakte vertegenwoordiger
(verklaarder) van Gods gedachten. Toen kwam Hij, ‘vol van genade
en waarheid’, legde Zijn heerlijkheid af, vernederde Zich tot de dood
en werd gemaakt tot een verzoening voor de zonden. Sindsdien heeft
Hij Zijn gezanten uitgezonden en de mensen gebeden (gesmeekt), in
Zijn plaats, met God verzoend te worden. Maar de mensen hebben
Zijn uitnodigingen veracht en versmaad Sion boodschappers veracht
en vervolgd. En nu komt hetzelfde ‘Woord van God’ opnieuw om
de wil van God te verklaren en uit te voeren, niet langer in genade,
maar in oordeel.
Zelfs nu, is Zijn liefde inderdaad even groot als ooit en de zegeningen
die Hij schenkt even waardig aan Hemzelf. Maar zij moeten
worden gebracht door oordeel. De mens die geweigerd heeft zich te
onderwerpen aan Zijn genade moet gevormd worden zich aan Zijn
macht te onderwerpen. Dan zal de wereld vervuld worden met lof.
Dan zal Psalm 66 :1-4 uitbarsten: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde’.
Maar Christus komt niet alleen.
Lees hoofdstuk 19:14, 15.
Deze legers in de hemel zijn ‘bekleed met wit rein fijn linnen’. Wat,
zoals we onlangs hebben gezien (zie blz 249), ‘de gerechtigheden
van de heiligen’ symboliseren (Zie Openb. 19:8) en evenals Christus
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gezeten zijn op witte paarden, typen van overwinnende macht/
kracht. Dit identificeert hen met de gemeente die bekleed is met
witte gewaden en met Christus zal regeren. Dat het de gemeente
moet zijn is ook duidelijk, omdat Christus nu komt om ‘de naties te
slaan’. met een scherp zwaard dat uit zijn mond komt (Openb. 19:15)
en hen te hoeden met een ijzeren staf. Maar Hij heeft de Christelijke
overwinnaar beloofd om hem te geven ‘macht over de volken; en
hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten
worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik [die macht] van mijn Vader heb
ontvangen’ (Openb. 2:27) Zo worden zij in de beschrijving van de
oorlog van de tien koningen tegen het Lam genoemd, die ‘met Hem
zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen’ (Openb. 17:14) Nu
dit kan alleen slaan op de heiligen, want hoewel engelen ‘uitverkoren
en getrouw’ zijn, zij zijn niet en zouden niet kunnen zijn en over hen
wordt niet gesproken als ‘geroepen’. Roeping daarentegen is speciaal
karakteristiek van heiligen, van wie doorlopend gesproken wordt
als over ‘geroepen heiligen’ of heiligen door roeping Het is daarom
de gemeente met toevoeging misschien va de Oudtestamentische
heiligen die hier Christus begeleiden als de legers in de hemel.
De gemeente is verbonden met haar Hoofd in alles in leven, in
oordeel, in heerschappij, in heerlijkheid. Evenals Christus is zij niet
van deze wereld en in de wereld moet zij verdrukking hebben. Maar
als gelovigen met Christus lijden dan is dat omdat zij zijn levend
gemaakt met Hemen ‘Hij Die Christus heeft opgewekt uit de doden
zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken’ (Rom. 8:11) Zij
zijn daarom één met Hem in leven, zowel als in lijden. En zijnde
zo met Hem verbonden, maakt Hij hen deelgenoten van alles at
Hij is en heeft. Als Hij de wereld en de engelen zal oordelen dan
zullen de heiligen de wereld oordelen en de engelen ook oordelen.
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Als Hij de volken met een ijzeren roede zal regeren, dan zullen
de heiligen hen ook met een ijzeren roede regeren. Als Hij aan de
wereld zal verschijnen in heerlijkheid, zullen de heiligen ook ‘met
hem verschijnen in heerlijkheid’. Als Hij regeert zullen de heiligen
die lijden ook met hem regeren. Hier trekt Hij uit met een scherp
zwaard uit Zijn mond om ‘de wijnpersbak van de grimmigheid van
de toorn van God de Almachtige’ (vs. 15), en de heiligen zowel als de
legers van de hemel komen ook met hem te voorschijn.
‘En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam:
Koning van [de] koningen en Heer van [de] heren’ (hfst. 19:16). Hoe
ijdel zijn alle menselijke pogingen om God te weerstaan’. De koningen
der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen,
tegen de Heer en Zijn Gezalfde’ (Ps. 2:2) De legers van het beest zijn
gesommeerd ‘oorlog met het Lam te maken’. Tot zulke lichtzinnige
toppunten van krankzinnigheid kan menselijke trots en arrogantie
leiden (klimmen) Maar Gods bevel blijft ongewijzigd: ‘Ik heb immers
mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Ps. 2:6) Ondanks
alle menselijke zwakke pogingen heeft Hij ‘een naam geschreven,
Koning der koningen en Heer der heren;’ (17:14;19:16);want ‘God
heeft Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de
naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die
op de aarde en die onder de aarde zijn; en elke tong belijdt dat Jezus
Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] Vader (Fil. 2:9-11).
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Het oordeel over het beest en de valse profeet
Hoofdstuk 19:17-21
Vers 17, 18
God bereidde een grote maaltijd, een feestmaal van genade en
liefde en zond Zijn dienstknechten uit om hen te roepen die waren
uitgenodigd. Bijna 2000 jaar geleden werd de tafel gedekt en nog
steeds houden de mensen zich doof en gaat de één naar zijn akker en
de ander naar zijn handel. Zelfs het overblijfsel heeft Zijn dienaren
genomen en hen hatelijk behandeld en ze vermoord. Maar God zal
niet steeds worden bespot. De oordeelsdag daagt nu. Er worden
nu niet, zoals bij Israël, legers gezonden om de moordenaars te
vernietigen en hun stad te verbranden. Het is Christus Zelf die komt
om hen met het zwaard van Zijn mond te slaan. En nu wordt een
ander souper uitgespreid, het souper van de grote God en het vlees
van koningen en van oversten over duizend, de verachters van zowel
genade en oordeel, is de vreselijke maaltijd. Een engel die staat bij de
zetel van het hoogste gezag, nodigt de gasten uit, ‘alle vogels die in
het midden van de hemel vlogen’, om te komen en zich te verlustigen
in het feest. Iemands hart wordt misselijk bij dit gruwelijke gezicht.
Je kunt met Abraham, zeggen, ‘Zou de Rechter der ganse aarde geen
recht doen?’
En nu komt de grote ontknoping, het einde van de gewaagde
samenspanning van de mens wanneer hij op waanzinnige wijze zijn
nietige hand tegen God opheft.
Vers 19 - 21
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De mens waagt het om God nu uit te dagen; maar hoe vreselijk
is de aanmatiging waartoe zijn trots hem brengt wanneer hij
voort gaat ‘om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zit!’
(1 Kor. 6:11). Ja, ‘Dit zijn de waarachtige woorden van God’. Dit is
wat de mens zeker zal doen. Maar spoedig en onvermijdelijk is het
einde! Zoals bij de schepping, ‘Hij sprak en het gebeurde, Hij gaf
bevel en het stond vast’, zo ook hier, in een ogenblik wordt de boze
door de geest van Zijn mond verteerd en vernietigd door helderheid
van Zijn komst. Wij zien hier geen eindeloze veldtocht, geen lange,
twijfelachtige strijd, met een overwinning die zich eerst naar de ene
kant en dan naar de andere kant opgaat; want zoals Jesaja zegt, als
hij de ondergang van een andere tegenstander beschrijft bij de komst
van de Heer, ‘Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel,
in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur’
(Jes. 9:4) De legers van het beest worden verslagen en gegeven aan de
vogels van de hemel’ (vs. 21) Maar een schrikwekkend lot staat klaar
voor het beest en zijn goddeloze (mede)helper.
Twee mensen zijn naar de hemel opgenomen zonder de dood te
smaken. Duizend jaar voordat de doden worden geoordeeld, duizend
jaar voordat satan uiteindelijk wordt gestraft, zullen de leiders van de
schuld en van de godslastering ‘levend geworpen worden in de poel
van vuur die van zwavel brandt’ (vs. 20) Andere groepen zullen zowel
in zegening en in de ondergang. Wanneer de Heer voor Zijn heiligen
komt, voor de tijd waarnaar we nu op zien, dan zullen alle levende
gelovigen op aarde worden opgenomen om bij Hem in de hemel te
zijn. Wanneer de Heer de volken oordeelt, kort na de tijd waar we nu
naar zien, zullen allen die Hij aan zijn linkerkant plaatst ineens worden
verbannen naar ‘het eeuwige vuur dat bereid is voor de duivel en zijn
engelen (Matt. 25:41). Maar daar er iets speciaals gezegends is in het
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lot van de twee mannen die afzonderlijk opgenomen worden in de
tegenwoordigheid van God, zo is er ook iets speciaal afgrijselijk in het
lot van de twee mannen die alleen in de vuurpoel geworpen worden.
Er is een vreselijke isolement in hun lot dat elke voorstelling te boven
gaat. En toch is dit het lot van mensen die zichzelf tot god hebben
verhoogd. Mensen van wie de rijkdom en macht het onderwerp zijn
geweest van universele bewondering, mensen die alleen de gevallen
natuur hebben uitgedragen, God hebben vergeten en alleen werkten
overeenkomstig hun eigen wil.
Satan gebonden
Hoofdstuk 20:1 - 3
Er zijn, zoals we hebben gezegd, andere oordelen over de volken voor
de troon van Christus is gevestigd en Zijn volk volledig is bevrijd.
Drie tijdperken zijn vastgesteld: de 1260 dagen die al genoemd zijn
en twee andere die vanaf dezelfde periode beginnen.
‘Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal
worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend
tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en
duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt’ (Dan. 12:11, 12). Er
zijn daarom drie fasen in de bevrijding, de één van dertig dagen en de
andere van 75 dagen, na de afsluiting van de 3,5 jaren.
1260 + 30 = 1290 dagen.
1260 + 75 = 1335 dagen.
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Maar omdat het enige oordeel dat hier genoemd wordt dat van het
beest is en van zijn bondgenoten, zou het naast ons doel zijn om op
de andere gebeurtenissen dieper in te gaan.
‘En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de
afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de draak, de
oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem,
opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren
voleindigd waren; daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten’
(vs. 1 - 3).
Satan wordt niet vaak vermeld in het Oude Testament; maar hier
wordt genoeg gezegd om zijn werkelijk karakter te tonen. Hij is de
hardnekkige hater van God en van het goede. Hij verschijnt eerst als
de bedrieger van de mensen, dan als hun beschuldiger voor God en
in beide gevallen gaat zijn valsheid gelijk op met zijn boosaardigheid.
Vandaar dat onze Heer van hem zegt dat: ‘Wanneer hij de leugen
spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de
vader er van’ (Joh. 8:44). Zoals God de auteur van de waarheid is,
is satan de auteur van de leugen. Maar helaas! zijn bedrog heeft de
ogen van de mensen zo verblind, dat zij zelfs als het licht schijnt
de duisternis liever hebben dan het licht. Hij heeft de heidenen zo
misleid dat zij duivelen in plaats van God aanbaden; hij misleidde
de Joden dusdanig dat zij luid riepen om het bloed van hun eigen
Messias en Hem kruisigden die hen zegen kon brengen. Sindsdien
is hij rondgegaan als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou
kunnen verslinden. Hij is ‘de god van deze wereld’, ‘de overste van
de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de
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ongehoorzaamheid’. Hij heeft zijn vergiftige verdorvenheid in de
christenheid doen doordringen en zal tenslotte die ongerechtigheid
en godslastering inbrengen die zo’n vreselijke ondergang doet
neerkomen op het beest en de valse profeet. Terwijl het hem is
toegestaan naar de aarde heen en weer te gaan is er geen veiligheid
voor de mensen. In het begin van de regering van Christus wordt hij
daarom gebonden en hem niet toegestaan de volken nog te verleiden.
Dit is niet, zoals sommigen hebben gedacht, het gevolg van de
verspreiding van de waarheid. Wel verre van de verspreiding van de
waarheid is het in deze periode alles behalve uitgeblust en de meest
verborgen goddeloosheid komt als een vloed. De macht van satan
is zo nooit groot als juist voor zijn gevangenschap. In plaats ten
val gebracht te worden door de triomf van het evangelie, wordt hij
plotseling geboeid op het toppunt van zijn noodlottige heerschappij
over de harten van de mensen door de persoonlijke komst van de
Heer Zelf. De zegeningen die tot de wereld komen door deze komst,
komen niet geleidelijk, maar in een moment. Plotseling wordt satan
gebonden. Het is plotseling dat het beest en de valse profeet worden
vernietigd, plotseling dat het getrouwe volk van God wordt verlost van
de slavernij van het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de
kinderen van God. Dan zal een tijd van werkelijke zegen komen voor
de aarde en voor de mensheid. Maar de hele Schrift beschrijft haar
komst, niet als een geleidelijke dageraad die langzaam de duisternis
van de hemel uitwist. Maar als een levendige uitbarsting van licht.
Het verdrijft de dikke somberheid die over de volken ligt. Het schijnt
in pracht en praal over een verloste en vrij gemaakte wereld.
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De duizendjarige
regering
Hoofdstuk 20:4-15
Over de regering van Christus wordt vaak gesproken in de Schrift.
Over haar pracht en de zegeningen voor Israël. Dit komt uitstekend
uit in het Oude Testament en staat duidelijk gekenmerkt in de
achtergrond van het Nieuwe Testament. De zonnestralen ervan
hebben vaak, de dikste oordeelsdreiging die in dit boek zijn besloten,
verlicht. Hier echter, in samenhang met het algemene karakter van de
Openbaring, zien we eerder de kant van vergelding dan van zegening
in het Messiaanse koninkrijk. ‘Want Hij moet regeren, totdat Hij al
zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd’ (1 Kor. 15:25). De eerste
handeling van de regering was het oordeel over de levenden, waarvan
we een afschrikwekkend voorbeeld hadden in het beest en zijn legers
(Openb. 19:20). De laatste handeling zal zijn het oordeel over de
doden en het werpen van de Dood en de Hades in de poel van vuur
(Openb. 20:14).
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De medeerfgenamen
Vers 4-6
De aardse heerlijkheden van het koninkrijk van de Messias worden,
zoals we gezegd hebben, alleen gezien in kortstondige kijkjes door
dit boek heen. Maar de hemelse heerlijkheden, waarover andere
Schriften zwijgen, worden vollediger gedetailleerd. Van gelovigen
wordt gezegd dat zij zijn ‘erfgenamen van God, en mede-erfgenamen
van Christus’ (Rom. 8:17) Daarom, wanneer Christus regeert, dan
zal het niet alleen zijn, maar samen met Zijn mede-erfgenamen. Dit
is het kenmerkende van de regering wat nu voor onze aandacht wordt
gebracht.
Drie klassen worden hier met Christus verbonden in zijn regering. De
eerste wordt niet beschreven: ‘En ik zag tronen en zij gingen daarop
zitten’. Wie zijn dat? Niemand naar wie dit zou kunnen verwijzen is
genoemd sinds de legers uit de hemel naar voren kwamen met Christus
(zie hfst. 19:11). Het kunnen daarom slechts dezen zijn waarop hier
gezinspeeld wordt. Inderdaad, de reden waarom ze niet vollediger
worden beschreven is waarschijnlijk dat niemand anders zou kunnen
worden bedoeld. Deze legers van de hemel bestaan, zoals we reeds
hebben gezien, geheel of gedeeltelijk uit de gemeente. Maar de Oude
Testament gelovigen kunnen misschien ook ingesloten zijn. Het kleed
van wit linnen is het speciale bruidskostuum van de vrouw van het
Lam, maar daar het betekent ‘de gerechtigheden van de heiligen’, zou
het ook de heiligen van de oudere bedelingen kunnen versieren. Het
wordt inderdaad niet gezegd dat dezen zullen regeren met Christus,
maar vergelijkenderwijs wordt weinig geopenbaard betreffende hun
functie in de hemelse heerlijkheid en het stilzwijgen van het Oude
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Testament hierover wordt niet aangevuld door het onderwijs van het
Nieuwe Testament. De vrouw van het Lam is de gemeente en alleen
de gemeente; maar het is mogelijk dat de oudere heiligen inbegrepen
zijn in de legers uit de hemel die Christus vergezellen en in de eerste
van de drie klassen die deel hebben aan Zijn regering.
In deze regering verkrijgt de gemeente, alleen of niet alleen haar
lang-beloofde deel. Gelovigen, volledig veranderd naar het beeld
van Christus, zullen deel hebben aan Zijn heerschappij ‘over de
toekomstige wereld’. Dat zijn de rijkdommen van Gods genade
geschonken aan allen die in Jezus hun vertrouwen hebben gesteld
als Heiland. Na het opsommen van de meest walgelijke ondeugden
en misdaden zegt de apostel tegen de Korinthiërs, ‘En dit waren
sommigen [van u]; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd,
maar u bent gerechtvaardigd, door de naam van de Heer Jezus
<Christus>en door de Geest van onze God’ (1 Kor. 6:11). En van
zulke mensen wordt verklaard dat zij ‘erfgenamen van God en
mede-erfgenamen van Christus’ zijn (Rom. 8:17), dat zij ‘bekwaam
gemaakt zijn om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in
het licht’ (Kol. 1:12). Geen wonder dat de apostel bidt dat wij ‘ten
volle in staat zijn om te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte,
lengte, hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die
de kennis te boven gaat’ (Ef. 3:18-19).
Deze mededienstknechten en broeders van de vroegere martelaren
vormen de derde klasse van hen die ‘deel hebben aan de eerste
opstanding’. Het bestaat uit hen die gedood zijn gedurende de grote
verdrukking omdat ze weigeren het beest en zijn beeld te aanbidden,
heiligen die we reeds bij voorbaat hebben gezien in de hemel, die
nadat zij de overwinning hebben gekregen over het beest en over zijn
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beeld, en over het getal van zijn naam op de glazen zee staan met
harpen van God (hfst. 15:2-4).
Deze drie klassen dan, leven en regeren met Christus. Op dit punt
legt het boek voor het moment haar gebruikelijke symboliek opzij
en spreekt in een eenvoudige taal. Het laat geen ruimte misverstand.
Het zegt dat Christus komt om de wereld te oordelen; dat Hij
duizend jaren zal regeren na het vernietigen van Zijn vijanden en
van het binden van satan; en dat in deze heerschappij de drie klassen
van hemelse heiligen leven en regeren met Hem, terwijl de rest van
doden niet weer leven totdat de duizend jaren zijn voleindigd. Dit
laat zien dat de heiligen die hier genoemd worden, tenminste voor
het grootste gedeelte, dood geweest zijn en nu opgewekt waren. Want
als zij slechts geesten zonder lichaam waren geweest, waarin zouden
zij dan anders zijn geweest van ‘de rest van de doden’? Het verschil
ligt, niet in het feit dat hun geesten leven, want dit was gelijk voor
beide, maar in het feit dat hun lichamen waren opgewekt.
Onderstaande schriftgedeelten tonen dat de eerste opstanding plaats
vindt als Christus komt voor Zijn heiligen:
‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een
aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En
de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen
wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen
worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn’ (1 Thess. 4:16, 17).
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‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik,
in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken
en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en
ook wij zullen veranderd worden’ (1 Kor. 15:51, 52).
Dit is het grote toneel van de eerste opstanding, die plaats zal vinden
voor de oordelen en het leed zoals in dit boek vermeld. Het sluit in de
eerste plaats in, al de heiligen, die, als voorgesteld door de 24 oudsten,
worden gezien rondom de troon van God in verheerlijkte lichamen,
terwijl de oordelen de wereld bezoeken. Maar de andere beide
klassen die deel hebben aan deze opstanding lijden martelaarschap
gedurende deze oordelen. Hun opstanding is daarom een soort van
aanvullingsacte op het grote toneel wat reeds werd beschreven. Het
wordt gesymboliseerd, ten minste gedeeltelijk in de opstanding van
de twee getuigen (zie Openb. 11) Er wordt niet gezegd dat deze beide
klassen heiligen een gedeelte van de bruid vormen; want dit is de
gezegende onderscheiding van de gemeente alleen; maar evenals
de rest van heiligen die deel hebben aan deze opstanding zijn zij
‘gezegend en heilig’, en worden bevrijd van de macht van de ‘tweede
dood’, zijn ‘priesters van God en van Christus, en zij zullen met hem
regeren duizend jaren’.
Satan verliest een kleine tijd
Hoofdstuk 20:7-10
De zegeningen van de aarde gedurende de Messiaanse regering,
de vervulling van de profetieën aan Abraham en aan David, het
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verwijderen van de vloek over de schepping, het nieuwe verbond met
Israël en Juda; deze en andere onderwerpen van grote interesse worden
overvloedig behandeld in de profeten en er wordt op gezinspeeld in
het Nieuwe Testament. Maar die worden hier allemaal weg gelaten.
De heerlijkheden van het hemelse Jeruzalem en de hemelse bruid
worden vermeld. Aan die van het aardse Jeruzalem en van de aardse
bruid wordt stilzwijgend voorbijgegaan. Want in dit boek is de aarde
altijd een toneel van oordeel. En nu wordt een heel plechtig feit
vermeld.
‘En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn
gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de naties te
misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog,
om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de
zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden
de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur
neer van God uit de hemel en verteerde hen’ (vs. 7-9).
Zo is de mens en zo is de satan. Duizend jaren van opsluiting in de
bodemloze put heeft het karakter van de bedrieger niet veranderd. Een
duizendjarige zegen onder de regering van Christus heeft de natuur
die begerig luistert naar de stem van de bedrieger niet veranderd.
Gog en Magog worden hier in een bredere betekenis gebruikt dan
in Ezechiël en hun optreden verschilt in tijd en in details, hoewel in
karakter en doel overeenkomend met dat wat hij voorspelt. Ezechiël
predikt inval door een grote noordelijke macht genaamd Gog, die,
vanuit zekere geografische aanwijzingen, gemakkelijk te identificeren
is met Rusland. In de Openbaring echter worden Gog en Magog
gebruikt om de volken te benoemen, niet alleen die van het noorden,
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maar van alle kanten, ‘de vier delen van de aarde’. Nog eens, de invasie
die genoemd wordt door Ezechiël is aan het begin van de regering
van Christus; die in de Openbaring aan het einde ervan. Ook de
menigten in Ezechiël die op de bergen vallen en hun lichamen die
worden begraven; terwijl de verenigde machten in de Openbaring
door vuur uit de hemel worden verteerd.
Het volk van Israël wordt hier erkend als ‘de heiligen’ en Jeruzalem
als ‘de geliefde stad’. Genomen in verband met de Oude Testament
beloften en profetieën levert dit geen moeilijkheden op’. Schoon
door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde, is de berg
Sion, ver van het noorden, de stad van de grote Koning’ (Ps. 48:3)’.
De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan
uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u
noemen: De stad des Heren, het Sion van de Heilige Israëls. Terwijl
gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok,
zal k u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht
op geslacht’ (Jes. 60:14 - 15). Maar gij zult u verblijden en juichen
voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot
jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en
Mij verblijden over mijn volk’ (Jes. 65:18, 19). Alleen wanneer deze
duidelijke verklaringen niet worden geloofd en een uitleg tegen hun
duidelijke betekenis wordt aangenomen, beginnen de moeilijkheden
te verschijnen.
‘En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur
en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen
dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid’ (vs. 10).
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Hij was van te voren opgesloten in ‘de afgrond’ (vs. 3) nu wordt hij
geworpen in ‘de poel van vuur en zwavel’ - dat vreselijke verblijf
waarin het beest en de valse profeet werden geworpen duizend jaar
eerder; dat ‘eeuwige vuur bereid voor de duivel en zijn engelen’
waartoe de ‘vervloekten’, geplaatst aan de linker kant van de Zoon
des mensen, bij Zijn oordeel over de levende volkeren, hopeloos
worden overgegeven.
Daar ‘zullen zij 16 dag en nacht gepijnigd worden tot in alle
eeuwigheid’. Wat betekenen deze woorden? Afgezien van dit boek
gebruikt het Nieuwe Testament ze alleen in het beschrijven van de
lof tot God in zulke teksten als ‘Onze God en Vader (Hem) nu zij de
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!’ (Gal. 1:5; Fil. 4:20; 1 Tim. 1:17;
2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21). In de Openbaring worden zij toegepast
op de regering van Christus, maar hun meer algemene gebruik is om
het eeuwige bestaan van God aan te duiden waarover herhaaldelijk
gesproken wordt als over de Enige ‘die leeft voor altijd en altoos of
‘voor eeuwig en altoos’ (Ps. 9:16) etc. Waarom wordt het zo gebruikt?
Duidelijk omdat de taal van de Schrift geen even sterke uitdrukking
gebruikt om het continue, onveranderlijke bestaan te beschrijven.
Nu als de sterkste bewoording die gebruikt kan worden voor het
eeuwig bestaan van God Zelf hier gebruikt wordt met betrekking tot
de plagen van satan en van zijn lotgenoten, is het zeker bedoeld dat
dit lijden eeuwig is in de volste en ruimste betekenis van het woord,
eeuwig, in stand blijvende zonder op te houden en zonder einde.
Ongetwijfeld betekent de uitdrukking ‘tot de eeuwen der eeuwen’ 17
wanneer het toegepast wordt zoals in het Oude Testament of i.v.m.
16
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het koninkrijk van Christus t.o.v. de dingen van deze wereld, betekent
het natuurlijk gedurende de eeuwen van deze wereld; d.w.z. zo lang
als de wereld bestaat. Maar in het gedeelte dat voor ons ligt is deze
toepassing onmogelijk, omdat terzelfder tijd de wereld aan haar einde
komt, want de straf van satan aan het einde van de duizendjarige
regering, is de laatste fase in de geschiedenis van de wereld. Daarom
is geen beperking voor de uitdrukking van het bestaan van deze
wereld hier mogelijk. De woorden worden gesproken op de drempel
van een onbegrensde eeuwigheid waarover geen meetlat van data
en tijdperken wordt geworpen. In die eeuwigheid wordt verklaard
dat de zelfstandig bestaande God ‘eeuwig’ leeft. In die eeuwigheid
wordt gezegd dat de foltering van de verlorenen eeuwig voortduurt.
Natuurlijk betaamt het hen die door genade zijn gered, in plaats van
tot God te spreken, in stille aanbidding onze hoofden te buigen voor
dit onpeilbare mysterie en de goedheid die ons door zulk een losprijs
van een vreselijk lot heeft bevrijd.
Ook worden deze woorden niet alleen gebruikt tegen de drie grote
overtreders. Zij die het beest en zijn beeld aanbidden. Zij die het beest
en zijn beeld aanbidden’ zullen worden gefolterd door vuur en zwavel
in tegenwoordigheid van de heilige engelen en van het Lam; en de
rook van hun foltering stijgt voor eeuwig op, en zij hebben geen rust
dag noch nacht (hfst. 14:10-11). Dezen, van wie velen worden ‘gedood
met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard
zat’ worden opgewekt ten oordeel nadat de wereld is ‘weg gevlucht’,
zodat er enige beperking van de bestraffing door de eeuwen van het
bestaan van de wereld, in hun geval als in het andere, onmogelijk
is. Hun lot daarom, evenals dat van het beest en de valse profeet, is
een eeuwig lijden. En dit neemt zeker alle vragen weg betreffende de
betekenis waarin de andere uitdrukkingen die gebruikt worden bij
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dit onderwerp moeten worden uitgelegd’. Dezen zullen gaan naar
in de eeuwige straf’ (Matt. 25:46) moet betekenen dezelfde straf die
anderen, geworpen in diezelfde vuurpoel, ondergaan en dit is, zoals
we zagen, in de volste betekenis van de woorden, ‘voor eeuwig’.
De opstanding ten oordeel
‘En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens
aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd
voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen,
voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander
boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden
geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun
werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de
hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld,
ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in
de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als
iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven,
werd hij geworpen in de poel van vuur’ (vs. 11-15).
Dit begrip van de woorden ‘voor eeuwig’ 18 werpt een afschrikwekkende
somberheid over het toneel dat vervolgens voor ons verrijst. Christus
‘moet regeren totdat Hij al Zijn vijanden onder zijn voeten heeft
gelegd’ (1 Kor. 15:25). Het oordeel over de levenden is er reeds geweest.
Er blijft alleen over dat de doden ook moeten worden gesommeerd
voor Zijn rechterstoel. De gelovige doden hebben hun deel in de
opstanding ten leven duizend jaar voor het einde van de wereld, maar
18
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‘de rest van de doden’ zijn nog gedurende de duizendjarige regering
in hun graven, want zij leven niet weer totdat de duizend jaren zijn
voleindigd. Nu echter is ‘de tijd gekomen dat de doden zullen worden
geoordeeld’.
Het einde van de wereld is nu gekomen. Voor het aangezicht van
Hem die op de grote witte troon zit vluchten de aarde en de hemel
weg. De natuur wjkt uiteen de tegenwoordige orde van de schepping
verdwijnt om de weg vrij te maken voor die nieuwe schepping die God
zal inbrengen op de ruïnes van de oude schepping. De tijd is gekomen
dat: ‘de hemelen met gedruis zulle voorbijgaan, en [de] elementen
brandend vergaan en [de] aarde en de werken daarop zullen gevonden
worden’ (2 Petr. 3:10). Dit is de laatste handeling in ‘de dag van de
Heer’, en op dit verheven moment zijn we nu aangekomen. Voor
alles waarvoor de mens heeft geleefd, de wereld en zijn eigen werken
daarin, zijn rijkdom, zijn grootheid, de machtige monumenten van
zijn bekwaamheid, de steden die hij heeft gebouwd, de rijken die
hij heeft gesticht, alles waarop zijn trots en zijn genegenhedenwaren
gericht, verdwenen (stierven weg) als een droom bij het ontwaken ‘er werd voor hen geen plaats gevonden’.
Hij heeft hun lichamen zowel als hun zielen gekocht en nu is het uur
gekomen waarin allen die nog in hun graven zijn Zijn stem moeten
horen en te voorschijn moeten komen bij de opstanding ten oordeel,
om geoordeeld te worden voor de smetteloze reinheid van de grote
witte troon. Op die troon zit Christus, niet God; hoewel God ‘de
Rechter van allen is’ (Hebr. 12:23). ‘Hij heeft heel het oordeel aan de
Zoon gegeven’, en dat ‘omdat Hij [de] Mensenzoon is’ (Joh. 5:22,
27). Het is het oordeel van God, omdat Christus, als de volmaakte
mens, volkomen Gods gerechtigheid uitvoert; maar het is voor
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‘de Zoon des mensen’ dat ‘de doden, klein en groot’ hier worden
beschuldigd (voor een rechtbank worden geroepen).
En nu begint de grote rechtszitting’. En er werden boeken geopend.
En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven’ (vs.
12). Dit zijn beelden die we in Daniël vinden en die genomen zijn
van de handelingen van menselijke rechtbanken. Er zijn twee boeken
- het ene bevat de werken van de doden, want zij worden ‘geoordeeld
volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken’ (vs. 12),
in het andere zijn geregistreerd de namen van hen die verordineerd
zijn tot het eeuwige leven. De doden die nu opgewekt worden kunnen
worden verdeeld in twee klassen namelijk:
1. zij die stierven voor de regering van Christus;
2. zij die gedurende die regering stierven.
Betreffende 1e hun lot is pijnlijk duidelijk. ‘Zij die van Christus zijn’
worden opgewekt bij Zijn komst voor Zijn heiligen. Zij die in de
Heer sterven tussen Zijn komst voor de heiligen en Zijn komst. om
te regeren hebben ook deel aan de eerste opstanding. Daarom allen
die ‘in de Heer’ gestorven zijn vanaf het begin van de wereld tot
aan de regering van Christus zijn reeds 1000 jaar opgewekt en ‘de
rest van de doden’ bestaat uit personen die niet ‘in de Heer’ waren.
Dezen worden geoordeeld overeenkomstig (naar) hun werken. Hun
namen kunnen niet in het boek des levens zijn. Haar stilzwijgen kan
alleen tegen hen getuigen. Daarom voor hen, kan er niets anders
zijn dan de tweede dood; want ‘wie niet geschreven gevonden wordt
in het boek van het leven, werd geworpen in de poel van vuur’ (vs.
15). Wat de andere klasse betreft, zij die gedurende de regering van
Christus sterven, is de Schrift niet zo duidelijk. We lezen in Jesaja:
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‘En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk.
En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of
van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts
enige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt,
want de zuigeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal
eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. want als de
levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het
werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten’ (Jes. 65:1922). Het is dan duidelijk dat de dood gedurende het millennium, in
bepaalde gevallen, zal worden uitgevoerd als een oordeel en natuurlijk,
zondaars die zo worden afgesneden zullen worden opgewekt ter
veroordeling. Maar is het evenzeer duidelijk dat de dood alleen als
een oordeel zal plaatsvinden. Ongetwijfeld zal er lange levensduur
zijn in Israël maar ons wordt niet verteld dat dit ook geldt voor de
volken, of dat alleen in Israël de dood wordt uitgesloten, behalve als
een straf. En als er niets is in Israël wat afdoende bewijst dat gelovigen
niet zullen sterven gedurende deze periode, vinden we ook niets in
de Openbaring dat laat zien dat hun namen niet gevonden kunnen
worden in het boek des levens wanneer ze bij de laatste opstanding
worden opgewekt.
Door sommigen wordt inderdaad gedacht, dat allen, indien geoordeeld
naar hun werken, verloren moeten zijn. Maar bij het oordeel van de
levenden beschreven in Mattheüs 25 worden de heidenen geoordeeld
overeenkomstig hun werken en toch worden sommigen gered. Dit
is inderdaad het principe van Gods werking, want er wordt gezegd
dat de doden ‘zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot
de opstanding van het leven en zij die het kwade hebben bedreven
tot de opstanding van het oordeel’ (Joh. 5:29). Nu, hoe kan iemand
worden gezegd ‘dat hij het goede heeft gedaan’ en niet ‘het kwade
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hebben gedaan?’ Alleen omdat hun boze daden zijn uitgewist door
het bloed van Christus en alleen de daden die door de Geest in hen
gewerkt zijn worden aangerekend. Dit principe zou worden toegepast
op gelovigen die zouden sterven - als iemand zou sterven - gedurende
het millennium. Waar de Schrift zo weinig over zegt, moet men
voorzichtig zijn. Het lijkt een iets te sterke conclusie te zijn om te
zeggen dat alleen de boze sterft gedurende de regering van Christus;
of omdat het oordeel in overeenstemming is met de werken van de
mens, daarom niemand kan worden gered. De uitdrukking: ‘wie
niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven’,
suggereert tenminste een iets andere conclusie.
Het is vreemd dat deze overleggingen - die een eeuwig vaarwel
lijken te zeggen aan de hoop - zouden moeten worden gebruikt als
een argument tegen de eeuwigheid van de bestraffing. Natuurlijk,
vuur is een symbool van vernieling, maar vernieling betekent niet
noodzakelijkerwijs de insluiting van vernietiging. In dit geval heeft
het niet deze kracht, want het beest en de valse profeet, zowel als
satan worden geworpen in de poel van vuur; maar in plaats van
vernietigd worden zij daar dag en nacht voor eeuwig gekweld (hfst.
20:10). Nog eens, er is niets in de tweede dood dat vernietiging laat
doorschemeren. Waar in de Schrift wordt ‘dood’ gebruikt met deze
betekenis? Betekent een mens ‘dood in zonden en misdaden’, een
mens die niet bestaat? Maakt de eerste dood, een einde aan het
bewuste bestaan? De rijke man en Lazarus - om niet te spreken van
de moordenaar aan het kruis - zijn een voldoende antwoord op deze
vraag. Op welke grond dan kan worden geargumenteerd, ondanks de
duidelijke verklaring, dat de verlorenen ‘voor eeuwig’ zullen worden
gekweld, dat de tweede dood betekent ‘vernietiging’? Helaas, het lijkt
erop dat men op zoek is naar het zichzelf te blinddoeken voor de
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gruwel van de toekomstige wraak, dan om er aan te ontsnappen,
door zichzelf toe te vertrouwen aan de oneindige rijkdom van de
goddelijke genade!

281

De Openbaring van Jezus Christus

282

De eeuwige toestand

De eeuwige toestand
Hoofdstuk 21:1-8.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet
meer’ (vs. 1). Deze woorden zijn genomen uit de belofte van God
aan Israël:
‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan
de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet
meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in
eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde
en zijn volk blijdschap’ (Jes. 65:17, 18).
Petrus beschrijft de gelovigen als ‘terwijl u de komst van de dag
van God verwacht en verhaast, ter wille van [de] hemelen in vuur
gezet zullen vergaan en [de] elementen brandend zullen wegsmelten’.
Niettemin. voegt hij er aan toe ‘Wij echter verwachten naar zijn
belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid
woont’ (2 Petr. 3:12, 13). Op de duizendjarige aarde regeert de
gerechtigheid; maar goddeloosheid (slechtheid), hoewel onderdrukt
en geoordeeld, bestaat nog. Het kan daarom nauwelijks worden
gezegd dat gerechtigheid nochtans op aarde woont; d.w.z. zij heeft
de aarde voor haar gepaste, gevestigde verblijf. Bovendien de dag
waarover door Petrus gesproken wordt is nadat ‘de hemelen met
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gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en [de]
aarde en de werken daarop zullen gevonden worden’. Of: ‘waarvan
de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend
zullen wegsmelten’. Het is daarom niet in het millennium, maar
nadat zowel het millennium en de wereld zelf zijn weggesmolten.
Gedurende de regering van Christus zal de natuurkundige (de
fysische) toestand van de aarde op grootse wijze worden verbeterd;
maar in de eeuw waarover gesproken wordt in de Openbaring is het
totaal veranderd. Voor Hem die zat op de grote witte troon ‘vluchtten
de aarde en de hemel weg en geen plaats werd voor hen gevonden’. Nu
is alles nieuw’. De zee was niet meer’ (hfst. 21:1). Dit laat een totale
reconstructie doorschemeren van de globe en haar atmosfeer, zowel
van de fysische organisatie als van haar inwoning (bewoners). Deze
nieuwe hemelen en nieuwe aarde zijn daarom geheel verschillend van
die genoemd door Jesaja (zie Jes. 65:17).
Een andere opvallende trek kan worden opgemerkt. In de verzen die
we nu moeten bekijken wordt het Lam niet genoemd, alleen God.
Dit is geheel anders. dan van de duizendjarige aarde, waar Christus
regeert, waarbij Hij het aan Zich onderworpen heeft als de Zoon
des mensen. De volgorde van de gebeurtenissen zoals door Paulus
geschetst zal dit duidelijk maken. Hij zegt: ‘want waar etc, lees 1
Korinthiërs 15:21-28!
Nu, dit gedeelte verklaart de volgorde van de gebeurtenissen. Nadat
de dood is binnengetreden door de mens, neemt Christus Zijn plaats
als Mens in om de opstanding binnen te brengen. Hij Zelf verrijst
als de eerste vrucht (de eersteling) van de nieuwe schepping, daarna
Zijn volk bij Zijn komst. Sion regering volgt, en wacht er op tot
de laatste vijand wordt (is) onderworpen. Tijdens deze regering is
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Hij nog de onderworpen man die heerschappij en macht ontvangt
van God en dat uitoefent in gehoorzaamheid aan God. De laatste
vijand die onderworpen wordt is de dood. Nu dit is de fase waar
we zijn aangekomen in de Openbaring - Zijn regering is (word)
geschetst, Zijn vijanden onderworpen en tenslotte is (wordt) de dood
zelf verslagen en vernietigd. Wat komt daarna? Christus geeft het
koninkrijk over aan de Vader - en God, niet de Vader - maar God als
Vader, Zoon en Heilige Geest is ‘alles in allen’ (1 Kor. 15:28).
In deze eeuwige toestand heeft de gemeente, als de heilige stad
gesymboliseerd, een heerlijke (glorieuze) plaats. Van het nieuwe
Jeruzalem in het millennium wordt gezegd dat ‘de troon van God en
van het Lam daarin zal zijn’ (hfst. 22:3).
De gemeente dan is bestemd om de woonplaats van God te zijn. Nu,
is ze ‘een woonplaats van God door de Geest’. In het duizendjarig
tijdperk zullen de troon van God en van het Lam daarin zijn. In de
duizendjarige toestand zal God, die alles in allen is, haar tot Sion
tabernakel maken. Dat is de wonderbaarlijke bestemming van de
gemeente. Het is ‘een verborgenheid die van alle eeuwen verborgen
was in God etc’ (Ef. 3:9, 10). Maar de gemeente zal ook in haar
heerlijkheid terugkeren als de vrouw van het Lam. Het is waar, God
zal dan zijn alles en in allen en met dit doel zal Christus, als mens,
alles hebben overgegeven in de handen van de Vader. Maar Christus,
Gods bestuur als mens nooit uitvoerende, zal nooit ophouden mens
te zijn en zal nooit ophouden de gemeente lief te hebben, ‘die Hij met
Zijn eigen bloed heeft gekocht’. Hij zal haar nog lief hebben als Sion
eigen vlees en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal zij nog
verschijnen ‘versierd als een bruid versierd voor haar man’ (Openb.
21:2).
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Het beeld van de gemeente als Gods tabernakel herinnert aan de
legerplaats in de woestijn, waar God, afdalende uit de hemel, zijn
woonplaats had gevormd naar hemels patroon, in het midden van
Israël en zo hen had gekenmerkt als Zijn volk en liet zien dat Hij
hun God was. De gelijkenis echter strekt zich alleen uit tot de wijze
waarop God onder hen woonde in een tabernakel aangepast aan
Zijn eigen heerlijkheid. In andere opzichten is alles tegengesteld.
In de woestijn waren zonde en dood, vermoeiende trektochten en
onbevredigende verwachtingen, afstand van God en beproevingen
van de reis. In dit eeuwige toneel van gelukzaligheid zijn zonde en
dood onbekend, of worden alleen herinnerd als bedwongen vijanden.
Hier is geen omzwervingen meer want allen zijn geschikt gemaakt
voor de aanwezigheid van Hem die ‘te rein van ogen is om het kwaad
te zien’ (Hab. 1:13). En de beproevingen en het leed van de woestijn
wordt overgelaten voor de onbewolkte rust en vreugde van het
beloofde land. Hoe wonderlijk is deze verandering!
‘En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij die op de troon zat,
zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze
woorden zijn getrouw en waarachtig’ (vs. 4-5).
Welk een verbazing ligt geconcentreerd in deze paar woorden. Toen
God de wereld en de mens schiep zag Hij dat alles zeer goed was.
Helaas! de bedrieger kwam binnen en een vreselijke verwoesting werd
spoedig gemaakt in dit vlekkeloze toneel. De zonde viel met haar
verdervende invloed over de schepping en deze wereld, die handelende
in onafhankelijkheid van God, werd een woestijn van dood en leed,
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van tranen en leed. Maar nu is de Zoon van God mens geworden
om een volk voor Zichzelf en voor God te verlossen, om hen van hun
zonden te redden en hen in die afhankelijkheid te brengen waaruit
alleen geluk kan voortkomen. Hier zien wij de gezegende en eeuwige
vruchten van Zijn zware arbeid. God, in Zijn oneindige heiligheid,
in staat om Zijn plaats in deze nieuwe schepping in te nemen en om
zegeningen van Zijn liefde rondom te uit te storten voor een gelukkig
en afhankelijk volk; alle tranen afgeveegd; de dood met haar donkere
schaduw te niet gedaan van het toneel; pijn en leed voor altijd weg.
Dat is het gezegende lot van hen onder wie God kan wonen. Hoe
anders dan de puinhoop en de ellende van een wereld die Hem
niet kent. Beantwoorden onze harten dit met een zucht, dat zulke
rijkdommen van heerlijkheid binnen ons begripsvermogen zijn? Hoe
genadig verwaardigt God Zich om onze zwakheid en tegemoet te
komen en ons geloof gerust te stellen! ‘En Hij zei <tot mij>: ‘Schrijf,
want deze woorden zijn getrouw en waarachtig’ (vs. 5). Hoe worden
deze zegeningen dan verzekerd?
‘En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron
van het water van het leven om niet. Wie overwint, zal deze dingen
beerven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn’(vs.
6-7).
Hoe bemoedigend, nadat deze onuitsprekelijke heerlijkheden voor
onze ogen zijn opgevlamd, om te worden verteld dat de Eeuwige, de
eerste en de laatste, plechtig belooft om ze ten behoeve voor ons te
vervullen en dat zij voor ons vrijelijk zijn. De tweede dood is het deel
van de natuurlijke mens; want ‘het is de mensen beschikt eenmaal te
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sterven en daarna het oordeel’ (Hebr. 9:27). Maar de dorstige, wiens
dorre ziel behoefte heeft aan de gave van God, wordt gegeven een
‘bron van het water van het leven om niet’. ‘Maar ieder die drinkt
van het water dat Ik hem zal geven, zal in, ‘eeuwigheid geen dorst
hebben’ zegt onze Heer; ‘maar het water dat Ik hem zal geven, zal
in hem worden een bron van water dat springt tot in [het] eeuwige
leven’ (Joh. 4:14).
Er zijn twee voorwaarden, en slechts twee - de dorst en de overwinning’.
Wie overwint zal deze dingen beërven’ (vs. 7). Maar geeft dit de schijn
van enige kracht of verdienste van de kant van de mens? Helemaal
niet. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons
geloof’ (1 Joh. 5:4). Israël overwon het leger van Farao, niet door haar
eigen kracht, maar door de kracht van God. Voor ons geldt, evenals
voor hen, ‘Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des
Heren zien’ (Ex. 14:13). Als satan de broeders voor God beschuldigt,
‘zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door
het woord van hun getuigenis’; d.w.z. door hun geloof in het werk
van Christus en in het woord van God. En zo tegen de strijdmacht
van tegenstanders die satan en de omstandigheden tegen ons kunnen
bijeenbrengen, ‘zijn wij in dit alles meer dan overwinnaars door Hem
die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8:37).
De Eeuwige heeft Zijn woord verbonden, dat zij die dorsten en hun
vertrouwen op Hem stellen, arme, ijdele zondaars zijn die komen om
van Hem te krijgen oneindige volheid, al deze alles te boven gaande
zegeningen en heerlijkheden wat Hij de verrukking van Zijn hart is
om te schenken. Helaas echter is er een andere kant aan dit beeld.
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‘Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars,
hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel
is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood’(vs.
8).
Hoe plechtig is het contrast Wij zijn nu in Gods eeuwigheid,
nadat alle eeuwen van de wereld hun loop hebben gemaakt; in
die ongebaande (onbetreden) oceaan van tijd die zich uitstrekt tot
in de onmetelijke toekomst. In deze onbeperkte uitgestrektheid
staan twee klassen voor ons, die ieder leven, of die ieder erven in
hun tegenwoordige toestand. De dorstigen, wier lippen het water
des levens zochten, die overhelden naar de macht van God om te
overwinnen, zullen voor altijd onbekende heerlijkheid en zegening
erven in Zijn tegenwoordigheid. De ongelovige, de twijfelaar, die de
boodschap van de genade van God afwees of deze liet voor wat het
was, volgde de wensen en de dwaasheden van zijn eigen verdorven
hart, en zal het eeuwige verderf ontvangen, de oneindige ellende van
de tweede dood.
Dus in hopeloze duisternis voor de ongelovige en in wolkeloze
heerlijkheid voor de gelovige eindigt dit korte gezicht van de eeuwige
toestand. De ‘tweede dood’ sluit haar bek om de weigeraars van
genade, zij die ‘de duisternis meer lief gehad hebben dan het licht,
want hun werken waren boos’ (Joh. 3:19). De tegenwoordigheid van
God die in zichzelf alle andere zegeningen inhoudt, verspreidt een
eeuwige schittering over hen die in Hem hebben geloofd. De Schrift
voorziet in geen ander licht met betrekking tot deze periode, deze
onbegrensde periode van toekomstig bestaan waarin God is alles in
allen. Wij worden voor een moment geplaatst aan haar randen om te
staren in haar bodemloze diepte. We kunnen een glimp opvangen van
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haar verbazingwekkende pijnen en de weeklacht van haar oneindige
smarten. Dan wordt het gordijn neer gelaten en het gezicht van de
profeet wendt zich af naar andere tonelen.
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Het nieuwe Jeruzalem
Hoofdstuk 21:9 - 22:5

De plotselinge verandering van toneel en van persoon toont dat dit
geen voortzetting is van het gezicht waar we zojuist naar hebben
gekeken. Een nieuwe persoon komt als hulp voor Johannes,
misschien dezelfde die hem van te voren de hoer had laten zien, maar
niet degene in wiens tegenwoordigheid hij zojuist was gezien (vs. 9).
Deze gids opent voor hem een nieuw gezicht; inderdaad iemand die
hij reeds in het algemeen gezien had in zijn gezicht van de eeuwige
toestand, maar van wie de gedetailleerde heerlijkheden nu ten volle
voor zijn ogen worden ontvouwd.
Eén groot kenmerk van de zeven schalen was de val van Babylon wat
de weg voor het huwelijk van het Lam voorbereidde en de verschijning
van de bruid. Daarom maken de engelen, die deze schalen uitgieten
boodschappers gereed om ten eerste te tonen het oordeel over de
valse vrouw en vervolgens de heerlijkheid van de ware vrouw. Eén
van hen kwam tot Johannes, sprak met hem en zei tot hem: ‘Kom,
ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit’
(hfst. 17:1). Het is één van hen die nu opnieuw komt en met hem
spreekt en zegt: ‘Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam
tonen’ (hfst. 21:9). De overeenkomst is niet toevallig. Het toont een
verbinding die het contrast tussen die twee zaken verscherpt die zo
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worden gesymboliseerd. Wat is het direct tegengestelde van de valse
kerk die, hoewel wijd verspreid, haar wortels in Rome heeft? Zeker,
de ware kerk, die heeft haar wortels in de hemel, waar Christus
is, haar leven. Om Jeruzalem onder de regering van de Messias
te contrasteren met het valse religieuze systeem dat de naam van
Christus draagt zou helemaal geen zin hebben. Dat wat vals is moet
worden gecontrasteerd met het ware. Het valse met het ware.
Beide, de valse en de ware kerk worden geplaatst onder verschillende
symbolen:
•

Zien we haar als bruid, dan is de valse bruid de hoer en de ware
bruid is de vrouw.

•

Zien we haar als stad dan is de valse stad Babylon, de woonplaats
van verwarringen. De ware gemeente is Jeruzalem, ‘woonplaats
van de vrede’.

•

De hoer is versierd met een schitterende robe geschikt om de
wereld te verblinden. De bruid is uitgedost in een wit gewaad dat
het oog van Christus behaagt.

•

Het grote systeem dat gebouwd is naar de gedachte van de mens
is een morele chaos. Het grote systeem gevormd naar Gods
gedachte is de tentoonstelling van volmaakte symmetrie en orde.

Ongetwijfeld is de symbolische beschrijving van de ware kerk
ontleend aan Jeruzalem, net zoals de symbolische beschrijving van
de valse kerk is geleend van Babylon. Maar dit bewijst niet dat het
fysieke Jeruzalem bedoeld wordt door deze beschrijving. En ook niet
dat het werkelijke Babylon door het andere bedoeld is. Integendeel,
als we zeggen dat Babylon een beeld is moeten we ook zeggen dat
292

Het nieuwe Jeruzalem

Jeruzalem een beeld is. Ieder moreel volmaakt, maar we mogen het
niet verwarren met de werkelijkheid.
Inderdaad dat dit Nieuwe Jeruzalem geen werkelijke stad is lijkt voor
de hand liggend, want het wordt beschreven, niet als een woonplaats
van de bruid, maar als de bruid zelf, wier huwelijk met het Lam in
de hemel reeds is gevierd. Het vormt ook, zoals aangetoond in de
volgende verzen, hoewel exquisiet als een symbool van goddelijke
symmetrie van de ware gemeente, is het onmogelijk als de vorm van
een werkelijke stad. Bovendien, de beschrijving van het Jeruzalem in
het millennium, gegeven door Ezechiël, hoewel het enige gelijkenis
heeft, is voor het grootste deel tegengesteld aan het glorieuze beeld
dat hier wordt waargenomen.
‘En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en
toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde
van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan
zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristalheldere jaspissteen’ (vs.
10, 11).
Toen hij het oordeel over de hoer zag werd hij ‘in de geest weggevoerd
in de woestijn’ (Openb. 17:3), het tehuis van verwoesting en dood.
Als hij de heerlijkheid van de bruid ziet wordt hij weggevoerd ‘in de
geest naar een grote en hoge berg’. Bergen worden in de Schrift vaak
gebruikt zowel symbolisch en letterlijk, als de tonelen van glorieuze
gezichten. Vanaf een hoge berg werd Bileam gedwongen om uit te
roepen, ‘Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen o Israël!’
(Num. 24:5). Het was vanaf een hoge berg dat Mozes beneden zich
zag uitgestrekt het glorieuze land waarin hij niet mocht binnengaan.
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Het was op een hoge berg dat de Heer Zelf werd veranderd voor de
ogen van Zijn verbijsterde discipelen. Het gezicht hier is genomen uit
het gezicht van Ezechiël, toen hij naar het land Israël werd gebracht
en ‘neerzat op een zeer hoge berg, en daarop was iets als een stad
gebouwd aan de zuidzijde’ (Ezech. 40:2) Maar de gelijkenis brengt
slechts duidelijker het verschil van de beide gezichten naar voren.
In Ezechiël wordt het aardse karakter van het toneel getekend. De
plaats van de observatie is ‘het land van Israël’ en de stad is op aarde.
De plaats van observatie van Johannes is niet verbonden met Israël,
en de stad is niet op aarde, maar ‘daalt neer van God uit de hemel’
(Hfst. 21:2).
Daar het symbool van een stad is aangenomen is de gegeven naam
natuurlijk die van een stad waarin God zijn behagen zal hebben,
de stad van vrede, Jeruzalem. Maar het is het hemelse Jeruzalem in
tegenstelling tot het aardse en gezegend en glorieus zoals de aardse
stad zal zijn, wat zijn haar zegeningen en heerlijkheden vergeleken
met die nu vermeld worden in verbinding met deze heilige stad
die afdaalt uit de hemel? Zij heeft ‘de heerlijkheid van God’. Haar
lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristal
heldere jaspissteen (vs. 11). In een eerder hoofdstuk is Hij de op de
troon gaat zitten ‘van aanzien een jaspis- en sardiussteen gelijk’ (hfst.
4:3). De gemeente verschijnt daarom in de heerlijkheid van God
Zelf. Alle glans van de jaspis, al de transparante reinheid van het
kristal - ‘de heerlijkheid van God’ niet te meten voor ‘de erfenis van
de heiligen in het licht’, dat is de gemeente nadat Christus haar heeft
aangeboden aan ‘Zichzelf als een glorieuze gemeente zonder vlek of
rimpel of iets dergelijks; maar ‘heilig en zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks’ (Ef. 5:27).
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Zij had een grote en hoge muur, zij had twaalf poorten en aan de
poorten twaalf engelen en daarop namen geschreven, welke de
namen van de twaalf stammen van de zonen van Israel zijn. Aan
de oostkant drie poorten, aan de noordkant drie poorten, aan de
zuidkant drie poorten en aan de westkant drie poorten’ (vs.12, 13).
In Ezechiël is de stad ook vierkant, ze heeft 12 poorten, drie aan elke
kant, genoemd naar de twaalf stammen van Israël (Ezech. 48:30-35).
In beide gevallen is er totale orde en symmetrie; in beide gevallen
is er een verbinding tussen de stad en Israël. Maar in de stad van
Ezechiël is het een aardse verbinding; in de stad in de Openbaring is
het een hemelse verbinding want voor de poorten van de plaats zijn
twaalf engelen.
De poort is de plaats waar de rechters zitten en het was beloofd aan
de apostelen dat: ‘in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen
zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult
zitten om de twaalf stammen van Israel te oordelen’ (Matt. 19:28).
We weten inderdaad niet hoe de heiligen oordeel zullen uitoefenen en
het visioen is hier duidelijk symbolisch. Het stemt echter overeen met
de belofte van onze Heer doordat het enigszins verbinding vertoont
tussen de gemeente of het hemels Jeruzalem en het aardse bestuur dat
God had over Israël als haar middelpunt.
De gemeente is ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en
de profeten’ (1 Kor. 3:10; Ef. 2:20). Sommigen zullen vragen, Waar
is Paulus, de speciale bewaarder van de waarheid van de gemeente?
Bij een letterlijke beschrijving zou het natuurlijk noodzakelijk
zijn dat de aantallen precies kloppen met het aantal apostelen.
Deze beschrijving echter is niet letterlijk, maar symbolisch. En bij
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symbolische beschrijvingen is deze letterlijke accuraatheid niet
nodig. Twaalf wordt vaak gebruikt als een typisch nummer waar
het niet strikt vast zit aan het feit. De Schrift spreekt altijd van de
twaalf stammen toen er in werkelijkheid dertien waren; en onze Heer
belooft dat de twaalf apostelen zouden zitten op twaalf tronen en
Israël zouden oordelen toen één van hen ‘een zoon des verderfs’ was.
In normaal taalgebruik worden gemakkelijke letterlijke aantallen
aangenomen als beschrijving, hoewel de werkelijke aantallen kunnen
verschillen. Zo wordt in veel gevallen een dozijn gebruikt, die niet
een dozijn van ‘twaalf’ betekenen, maar een eigenmachtig aantal dat
afwijkt van twaalf’. Honderd 19 was in het begin een gebied van land
dat bewoond werd door een honderd families. De naam is gebleven,
hoewel misschien niet één divisie nu honderd families telt, waarvan
het origineel afstamde. Zo wordt hier het perfecte symbool gebruikt
zonder verwijzing naar de individuen die het aantal maken.
Opnieuw merken we het symbolisme op van Ezechiël, zowel als het
linnen snoer en de meetroede in de hand van de man die hem de stad
laat zien en de vierkante vorm van de stad zelf (Ezech. 40:3) Maar
opnieuw worden de verschillen gegooid in krachtiger, ondersteuning
door dit geschetste parallellisme. In Ezechiël is de maatstaf van een
gewone constructie, aangepast aan de aardse stad; in de Openbaring
is het een gouden meetlat, het type van de goddelijke gerechtigheid,
19
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aangepast aan de woonplaats van God. In Ezechiël is de stad groot,
wordt ze een machtige aardse metropool; in de Openbaring is de
stad reusachtig uitgestrekt buiten alle mogelijke aardse grenzen. In
Ezechiël heeft een ze vierkante vorm die vaak gebruikt wordt in
de Schrift om een volmaakte aardse symmetrie aan te duiden; in
de Openbaring is er een andere dimensie, een hoogte gelijk aan de
lengte en de breedte, wat een volmaakte kubus aangeeft, een nog
hogere orde van symmetrie, hemels van karakter en duidelijk niet op
aarde passend.
De maat is ‘de maat van een mens, dat is van een engel’ (Openb.
21:17b). De standaard daarvoor is naar de maat van een mens, niet
in zijn aardse lichaam, maar in het lichaam dat hij na de opstanding
zal hebben, wanneer hij bekleed is met zijn huis dat uit de hemel
is. In deze ‘verheerlijkte lichamen’ wordt van de ‘kinderen van de
opstanding’ gezegd dat zij ‘gelijk aan engelen zijn’ (Luk. 20:36) en
het is aan deze nieuwe toestand dat de standaard van de meting
wordt aangepast. Het toneel, hoewel alles symbolisch, is helemaal
symboliek van de hemel en niet van de aarde. De symbolen zijn
natuurlijk ontleend van de aarde, maar op ieder is een hemels stempel
gedrukt.
De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei
edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede
saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx,
het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende
topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde
amethist. En de twaalf poorten waren twaalf parels, elk afzonderlijk
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van de poorten was uit een parel. En de straat van de stad was zuiver
goud, als doorzichtig glas’ (vs. 19-21).
De namen van de apostelen zijn gegraveerd in de funderingen van
de gemeente, maar Christus Zelf is het ware fundament. Evenals in
de borstplaat van de hogepriester de volmaaktheden van Christus
als glimmende kostbare stenen, waren verbonden met de stammen
waarvan de namen daarop waren ingesneden, zo dragen, hier de vele
volmaaktheden en schoonheden en heerlijkheden van Christus, het
ware fundament, de gemeente op in haar hemelse heerlijkheid. De
fundering van alles is jaspis, ‘de heerlijkheid van God’; want het is op
Christus als ‘de Zoon van de levende God’, de Enige in wie ‘de gehele
volheid van de Godheid lichamelijk woont’ waarop de gemeente is
gebouwd. Dan komt de steen waarop de oudsten van Israël, God
Zelf hadden zien staan bij de verbondssluiting. ‘Zij zagen de God van
Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur,
als de hemel zelf in klaarheid’ (Ex. 24:10). Dan om alles volmaakt
te completeren, volgen de gevarieerde maar toch harmonieuze
schoonheden gecentreerd in Zijn onvergelijkelijke persoon. Alles
om Zijn gemeente te ondersteunen die Hij heeft gebouwd voor Zijn
eigen behagen en als Gods woning. Een wonderbare structuur die
alleen door goddelijke wijsheid tot stand is gekomen en opgericht om
deze goddelijke heerlijkheid te kunnen uitstralen.
Elke poort afzonderlijk was uit één parel (vs. 21). De gemeente zelf is
de ‘parel van grote waarde’ die Christus wegens haar buitengewone
schoonheid en kostbaarheid in Zijn ogen, ‘heeft gekocht met
Zijn eigen bloed’ (Hand. 20:28). En in elke toegang zal God het
gedenkteken van dit mooie en kostbare hebben bewaard. Bij iedere
ingang treft de ‘ene parel’ het oog. Als ‘de koningen van de aarde hun
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heerlijkheid en eer tot haar brengen’ (vs. 24) kunnen zij niet door haar
poorten ingaan zonder waar te nemen hoe kostbaar deze met bloedgekochte gemeenschap is voor het hart van Christus. zijn van ‘zuiver
goud, als doorzichtig glas’ (vs. 21). De zee van glas bezet dezelfde
plaats in de hemelse tempel, die de waterzee innam bij de aardse
tempel, de verandering toont aan dat terwijl er op aarde constante
noodzaak was van reiniging, er in de hemel een onveranderlijke
reinheid is vastgesteld. Op aarde, hoewel de zonde niet kan worden
toegeschreven aan de gelovige, is er constant verantwoordelijkheid
voor besmetting in zijn wandel en de wassing door het water van
het woord. Dit wordt prachtig getypeerd door de voetwassing bij de
discipelen. Deze voetwassing is doorlopend nodig om de gemeenschap
te herstellen. In dit toneel is precies verontreiniging van de wandel
juist even onmogelijk als beschuldiging van zonde. Het plaveisel,
de weg, voor de voet is het goud van goddelijke gerechtigheid en
het transparante glas toont dat de noodzaak van reiniging daar niet
nodig is. Alles is vlekkeloos zuiver, doorzichtig smetteloos en het hart
en het geweten zijn vrij om ononderbroken gemeenschap met God
te onderhouden.
En terwijl daar geen tempel is, verhindert niets de onmiddellijke
heerlijkheid van de goddelijke aanwezigheid die in haar midden
schijnt, dus er is geen noodzaak aan enige andere autoriteit of enig
ander licht.
‘En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen,
want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het
Lam’ (vs. 23).
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Alle geschapen licht, alle geschapen autoriteit, hoewel hier
noodzakelijk, zal daar vervangen worden door het volmaakte licht
dat schijnt in de heerlijkheid van God en de persoon van Christus.
‘En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden, want
geen nacht zal daar zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de
naties tot haar brengen’ (vs. 25, 26).
Er is volmaakte zekerheid. De nacht, waarin het kwaad ongezien
kan indringen, heeft daar geen plaats. Wij zijn kinderen van de
dag, kinderen van het licht. Dit is zelfs onze tegenwoordige plaats,
hoewel onze fout om als kinderen van het licht te wandelen ons met
droefheid en schaamte zou moeten vervullen. Maar daar alles zal
worden geopenbaard, zal alles volmaakt zijn. Van de gemeente zal
het dan waar zijn, zoals van God Zelf, dat er in haar ‘geheel geen
duisternis’ is; want zij zal schijnen met het licht van God.
De volken, evenals koningen, zullen eer brengen aan ‘de vrouw
van het Lam’ als deelhebbende aan de troon en de heerlijkheid van
het Lam Zelf. Dit toont dat de gemeente hier gezien wordt, niet in
de eeuwigheid, maar in de toestand gedurende het duizendjarige
rijk. Haar eigen toestand zal inderdaad voor het grootste gedeelte
onveranderd zijn in de eeuwige toestand; maar er zullen dan geen
volken op aarde zijn, geen koningen om hun heerlijkheid en hun eer
tot haar te brengen. Dit alles behoort tot de aarde in de verdeelde
toestand die begon in Babel en zelfs voort duurt gedurende het
millennium. Maar het heeft geen plaats in de nieuwe aarde waarvan
alle sporen van de mislukking en de zonde van de oude schepping
voor eeuwig zijn uitgewist.
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Daar het beeld van een stad doorlopend wordt gehandhaafd, wordt
over de hemelse heiligen gesproken als over haar inwoners.
‘En geenszins zal iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en
leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven
van het Lam’ (vs. 27).
God is ‘te rein van ogen om het kwaad te zien’ (Hab. 1:13) en als
gelovigen zijn gered dan is dat alleen omdat Hij hen heeft gemaakt
‘om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht’ (Kol.
1:12, 13) Geen kwaad kan er bestaan in de tegenwoordigheid van
Zijn licht. De muur van jaspis, Zijn eigen alles te boven gaande
heerlijkheid is een volmaakte muur van afzondering tussen Zijn
woonplaats en alles wat verontreinigt, alles wat afschuwelijk is, alles
wat onbestaanbaar is met Zijn eigen heilige waarheid. Niemand
kan daar zijn dan alleen zij die ‘in het boek van het Lam des levens
zijn geschreven’. Zij die Hij geschikt gemaakt heeft door Zijn eigen
genade voor Zijn eigen aanwezigheid.
Maar het is niet alleen door gezag, niet alleen in heerlijkheid dat ‘de
bruid, de vrouw van het Lam’ is verbonden met Hemzelf. De stad zal
ook de woonplaats zijn van God, het hoofd van de fontein van wie de
zegen stroomt zich uitstort over de aarde van het millennium.
Hoofstuk 22:1-5
‘En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal,
die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. In het midden
van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het
301

De Openbaring van Jezus Christus

leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en
de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties’ (vs. 1, 2).
De symboliek verschilt hier met dat van Ezechiël. Wat op zichzelf
aantoont dat de aardse dingen alleen types van de hemelse dingen
zijn. In Ezechiël is er een werkelijke rivier van water die uitkomt
‘vanonder de drempel van het huis, oostwaarts’. en vloeit van onder
de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar
(Ezech. 47:1), en ging door om de wateren van de Dode Zee te
gezond te maken.
De aardse dingen gevormd naar de hemelse. Dus het aardse Jeruzalem
wordt gevormd naar het hemelse, in het vierkant. Maar in grootte,
omvang en vorm is het aangepast aan deze wereld. Het Heilige der
heiligen, de aardse woonplaats van God is gevormd naar de hemelse,
en heeft dezelfde vorm en is van hetzelfde materiaal, maar met
afmetingen passend aan haar aardse karakter. Vanuit de tempel,
Gods woonplaats in de aardse metropolis stromen de wateren om
leven en vruchtbaarheid over de onvruchtbare delen van het land te
verspreiden en om het bittere water van de zee des doods te genezen.
Vanuit ‘de troon van God en van het Lam’ in de hemelse stad stroomt
de rivier van het water des levens (vs. 1); niet alleen naar het land,
maar naar de hele mensheid. Bomen met vruchten die maandelijks
worden vernieuwd ‘voor voeding’ en met bladeren ‘tot genezing van
de volken’ zijn aan elke kant van de rivier die uit de aardse stad komt.
Maar ‘de boom des levens’ waarvan de overwinnaar zal eten staat
aan beide kanten van de waterstroom van leven die stroomt vanuit
de hemelse stad; en behalve haar vruchten voor de overwinnaar, zijn
haar bladeren tot genezing, niet allen voor hen in het land, maar voor
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de volken. Dus terwijl het aardse Jeruzalem het speciale centrum
is van zegen voor het land van Israël is het hemelse Jeruzalem het
centrum van zegen voor de hele aarde; want waar we ook te doen
hebben met de aardse dingen, heeft Israël de eerste plaats; maar de
kring van de belangen van de gemeente is uitgestrekter en in haar
zegeningen zijn Joden en heidenen elkaars deelhebbers/deelgenoten.
Er is geen ‘boom van kennis van goed en kwaad’. Geen boom
van verantwoordelijkheid. Die boom, waarvan het proeven ervan
de dood bracht, is door het kruis verdort. Al onze verbroken
verantwoordelijkheden zijn vergeven en werden zo volmaakt voldaan
dat we nu ‘vrede met God hebben door onze Heer Jezus Christus’.,
Daarom verdwijnt ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’ en
gedijt alleen ‘de boom va het leven’. Zij die wonen in ‘het paradijs van
God’ eten van haar vruchten; maar op de aarde in het millennium,
waar het kwaad, hoewel beteugeld, nog bestaat, zijn ‘de bladeren
van de boom tot genezing van de naties’ (vs. 2) Hier is het opnieuw
duidelijk dat de beschreven tijd niet de eeuwige toestand is wanneer
alle kwaad is weg gedaan, maar de tijd van het millennium is,
wanneer genezing nog noodzakelijk is.
‘En er zal geen enkele vervloeking meer zijn; en de troon van God
en van het Lam zal daarin zijn en zijn slaven zullen Hem dienen, en
zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden
zijn’ (vs. 3, 4).
Onder de volkeren van de aarde is nog de vloek, een niet constant
blijvend, maar nu en dan plaats vindende en komende als straf op
de zonde; want ‘een jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de
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zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden’
(Jes. 65:20). Hier echter in dit hemelse Jeruzalem ‘zal geen enkele
vervloeking meer zijn’. Hoe zou die er kunnen zijn voor hen die met
het beeld van Gods Zoon in overeenstemming zijn gebracht? Zij
zijn een volk dat God voor Zichzelf heeft gevormd, oor Zijn eigen
woonplaats en daarom zijn ‘de troon van God en van het Lam’ onder
hen. Zij zijn Zijn dienstknechten en nu kan niemand anders hun
trouw met Hem delen. Zonder voorbehoud ‘dienen zij Hem’.
Dienen... Wie? Kan gevraagd worden. God of het Lam? Hier, als vaak
in de geschriften van Johannes wordt geen onderscheid gemaakt.
Van beide wordt gesproken als zijnde van één. Er wordt maar één
troon genoemd, maar Eén die zij dienen, maar Eén die zij zien,
maar Eén wiens naam is geschreven op hun voorhoofden. Overal
komen we dezelfde waarheid tegen - ‘Ik en de Vader zijn één’. Zij
zijn de door Hem gekozen gezellen ziende als zij worden gezien want
zij zien Zijn gelaat; en zij worden speciaal, genoemd als de Zijnen,
want ‘Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn’ (vs. 4). Zij zullen dan
volmaakt de morele afdruk dragen die, helaas! nu zo vaak moeilijk is
te onderscheiden in Zijn heiligen. Geliefden, nu zijn wij kinderen van
God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten
dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zij; want wij
zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2).
‘En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij
niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen
regeren tot in alle eeuwigheid’ (vs. 5).
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Dit is de korte samenvatting van de zegeningen die door de hemelse
heiligen worden genoten, de Gemeente in de duizendjarige toestand.
En wat een samenvatting! Alle duisternis voor altijd voorbij. God
Zelf, nu niet door instrumenten, maar in Zijn eigen persoon,
hun gezegende bron van licht, dat op hen schijnt in al Zijn glorie
(heerlijkheid) en zij zijn in staat in die glorie zich te verheugen; de
heiligen regeren met Christus eeuwig gedurende de cyclus van het
hele millennium.
Dat is de gemeente, de bruid, de vrouw van het Lam, het hemelse
Jeruzalem, gedurende de duizendjarige regering. De gebruikte
beelden kunnen variëren.
•

De gevoelens van Christus kunnen op de voorgrond gebracht
worden door haar als de bruid voor te stellen.

•

Haar verhouding met de aarde kan worden gesymboliseerd door
ze als een stad af te schilderen.

•

Haar wondervolle plaats in de raadslagen van God kan worden
voorgesteld door haar te schetsen als Sion woonplaats.

Maar wat het beeld ook nodig heeft, de prominente gedachte is de
voorbijgaande glorie en zegen van die vergadering die God nu bijeen
roept om tot het ene lichaam gevormd te worden en om voor eeuwig
in speciale nabijheid verenigd te worden met de Zoon van Zijn
liefde. Wat een tegenstelling de morele heerlijkheden die hier worden
voorgesteld met de droevige vervallen falende toestand van zelfs de
ware gemeente zoals we het nu in de wereld zien! Gods gedachten
en liefde worden niet afgeleid van hun doel door onze fouten; maar
zou dit feit ons niet bedekken met schaamte dat ons falen zo groot
geweest is?
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Afsluitende
waarschuwingen
en vermaningen
Hoofdstuk 22:6-21
De Openbaring eindigt, strikt gesproken, met het gezicht van het
Nieuwe Jeruzalem, want de volgende verzen zijn niet zozeer een deel
van de Openbaring zelf als wel woorden gesproken door de engel of
wel door de Heer, die de nadruk leggen op de waarheid en op wat
geopenbaard is aan onze harten.
Geen boek ontvouwt zo verbazend de hemelse heerlijkheden die
de heiligen verwachten; geen boek herhaalt zo nadrukkelijk de
verzekering dat deze dingen ‘getrouw en waarachtig’ zijn. De
oudtestamentische naam van de Here God, Zijn titel van God van de
geesten der profeten, de engel die als boodschapper werd gezonden,
en de verhouding beschreven van dienstknecht voor alle heiligen passen allemaal bij wat we hebben gezien als het profetische karakter
van het boek. Maar er is een verschil tussen deze profetieën en die
van het Oude Testament die hen zo sterk op elkaar doen gelijken.
In het Oude Testament wordt over de voorzegde gebeurtenissen
gesproken als op een afstand zijnde; hier wordt over deze gesproken
als over ‘dat wat met spoed moet gebeuren’. De reden is dat de periode
van de gemeente altijd buiten de loop van de tijd wordt geteld. Het
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is een tussentijd, een intermezzo, dat door de genade zou kunnen
worden verlengd, maar dat op ieder moment tot een einde zou
kunnen komen. Gelovigen moeten daarom voortdurend de komst
van de Heer verwachten. Zijn woord aan hen is: ‘Zie Ik kom spoedig.
Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart’
(vs. 7)
Wat wordt bedoeld met het houden van deze woorden? Gedurende
de tijd van de gemeente is het grootste gedeelte van de voorzegde
oordelen in dit boek nog toekomst en hoe kunnen dan de uitspraken
worden nagekomen? Om de uitspraken van God te bewaren als een
schat is echter altijd nuttig. Het is zelfs niet noodzakelijk dat zij met
het verstand worden begrepen, ook niet dat zij onmiddellijk onszelf
zouden betreffen. De historische ontwikkeling van de voorzegde
gebeurtenissen kan niet geestelijk worden aangevoeld; maar de grote
principes van de rechtvaardige oordelen van God, die culmineren in
de heerlijkheid van Christus, kunnen duidelijk worden onderscheiden
ondanks de dikste waas van verkeerde uitleg waarin het boek kan
zijn gehuld.
Is de gemeente dan trouw geweest? Helaas, een verkeerd begrip heeft
geholpen om de waarheid te verduisteren. Het grote kenmerk van het
boek is het falen van het Christendom. Het komt naar voren in de
brieven aan de zeven gemeenten, in het bedorven afvallige Babylon
en in de grote heidense macht van de laatste dagen, omarmt door
voorheen christelijke landen, valt in de meest afschuwelijke afgoderij
en opstand tegen God. Nu, dit totale verval van de gemeente als een
belijdend systeem, is precies dat wat de christenen geweigerd hebben
te zien. Hoewel dit nu juist het grote kenmerk van het boek is.
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De Geest heeft de volken gewaarschuwd dat zij stonden door geloof
en dat als God de natuurlijke takken, de Joden, niet had gespaard,
zij er voor op moesten passen opdat Hij ook hen niet zou sparen.
In plaats van er op te letten werden zij hoogmoedig en vreesden
niet. Daarom als het woord van God waar is, moesten zij worden
afgesneden. Dit duidt de Openbaring aan; maar de gemeente die
zichzelf inbeeldt zeker te zijn, heeft nooit gedroomd dat het oordeel
haar wacht en terwijl zij de ogen sluit voor de ernstige waarheid, heeft
zij iedere uitleg, wat een beroep deed op het geweten, weggeworpen.
Had zij gebogen voor de waarheid betreffende het oordeel dat
spoedig zal komen over het huis van God, dan zou deze afvalligheid
nooit hebben plaats gevonden Maar ze heeft gefaald ‘de woorden
van de profetie van dit boek’ (vs. 10) te houden; en hoogmoedigheid,
wereldse eerzucht en afstand te doen van haar ware karakter als
Christus verwachtende zijn de droevige resultaten geweest.
Nu, als tevoren, wanneer Johannes neervalt om de engel te
aanbidden, is het gezicht van de heerlijkheden van de gemeente die
hem overweldigen. Toen had hij aanschouwd ‘de vrouw van het Lam’
‘getooid in fijn linnen, schoon en wit’, nu had hij gestaard op het
verblindende gezicht van het Nieuwe Jeruzalem. Bij elke gelegenheid
had de engel aanbidding geweigerd en zichzelf met Johannes en zijn
broederen de profeten verbonden en met ‘hen die de woorden van dit
boek bewaren’ (vs. 9).
Daniël werd gezegd: ‘Houd de woorden verborgen; en verzegel
het boek tot de eindtijd’ (Dan. 12:4). Dit is geheel anders dan de
aanwijzingen die hier gegeven worden, waar de profetie niet verzegeld
moet worden, ‘want de tijd is nabij’. Geen van beide de profetieën
heeft nu echter haar vervulling gekregen. Waarom zou dan over de
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eerste gesproken worden als ver weg zijnde en de tweede als dichtbij.
Waarom moesten de eerste worden verzegeld als documenten in
de toekomst alleen nodig zijn en de andere niet verzegeld laten als
documenten die direct moeten worden gebruikt? Om te zeggen dat
de profetie van Daniël 600 jaar eerder was dan de andere zal niet
voldoende zijn; want indien 2400 jaar een ver verwijderde datum
is, dan is 1800 jaar dat ook; en als van gebeurtenissen die 1800 jaar
geleden gebeurd zijn wordt gezegd dat zij nabij zijn, waarom kan dan
van gebeurtenissen die 2400 geleden zijn niet ook gezegd worden
dat ze ‘nabij’ zijn? De verklaring ligt in het karakter van het huidige
tijdperk, gedurende hetwelk geen data worden gegeven en met geen
tijd werd gerekend. Niets moeten we uitsluiten, zelfs in de gedachten,
van de wederkomst van de Heer. Daar dit een ogenblikkelijke
verwachting is wordt de hele periode van de gemeente overgeslagen
en de enige gerekende tijd is de korte tussentijd nadat de gemeente is
weggenomen. Dan worden Gods handelingen met het wereldbestuur
hervat, en wordt de voorbereiding voor het herstel van Israël en de
regering van Christus weer voortgezet.
Wanneer die tijd komt dan zal de morele conditie van de mensen
bevestigd zijn. De onrechtvaardigen zullen onrechtvaardig blijven, en
de vuilen zullen vuil blijven, de rechtvaardigen zullen rechtvaardig
blijven en de heiligen zullen heilig blijven. Het is duidelijk, dit kan
niet toegepast worden op de tegenwoordige dag van genade. Het
is een waarschuwing dat ‘de tijd nabij is’ (vs. 10) want de dag van
genade gaat voorbij en van haar voortduren kan geen berekening
worden gemaakt. Deze oordelen moeten daarom als dichtbij worden
beschouwd, en wanneer eens gekomen, zal de oproep tot berouw niet
meer klinken, de gezegende zal eeuwig gezegend zijn, de boze eeuwig
verdorven.
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Daarom wordt, op de spoedige wederkomst van de Heer opnieuw de
nadruk gelegd en nu door de Heer Zelf; want tot aan dit punt is het
een engel geweest die sprak, hoewel soms in de naam van Christus,
maar vanaf nu is het Christus in eigen persoon die spreekt.
In de Openbaring wordt vaak gesproken over de twee delen van de
tweede komst van de Heer, over Zijn komen voor Zijn heiligen en Zijn
komen om de wereld te oordelen, wordt vaak gesproken in dezelfde
taal. Moreel lijken zij op elkaar daar het beiden oordeelshandelingen
zijn t.o.v. de wereld, en beiden zegen brengen aan de gelovige. De
gelovige wordt bij de eerste handeling opgenomen in de heerlijkheid,
geopenbaard in heerlijkheid bij de tweede. De wereld wordt
overgelaten voor het oordeel bij de eerste handeling, gebracht onder
de uitoefening van oordeel in het tweede geval.
Het belangrijke punt is dan niet de volgorde van de gebeurtenissen,
maar het grote feit dat Christus komt, en dat wanneer Hij komt,
Hij ‘ieder mens zal vergelden naar zijn daden’ (Rom. 2:6). Dit is
het onveranderlijke principe van Gods rechtvaardige handelingen,
en wordt in geen enkel opzicht verzwakt door genade. Genade, het
is waar, legt onze zonden op een ander als onze plaatsvervanger,
en schrijft ons de goede daden toe die door Gods eigen kracht in
ons zijn gewrocht; maar dit bevestigt het principe in plaats van het
tegen te spreken. Als een oprecht man zijn zaken besluit, int hij wat
hem toekomt en betaalt hij wat hij schuldig is. Evenmin wordt de
rechtvaardigheid van deze koers aangetast door het feit dat bepaalde
schulden zijn kwijtgescholden, of bepaalde verplichtingen zijn
aangegaan, uit vriendelijkheid. Dus Gods rechtvaardige oordeel
volgens werken wordt op geen enkele manier aangetast door het feit
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dat de zonden van de gelovige zijn weggedaan en de gerechtigheid
van de gelovige tot stand is gebracht door Zijn eigen genade.
Deze rechtvaardige principes, die even eeuwig en onveranderlijk
zijn als God Zelf, worden gevolgd door de verklaring van het eigen
karakter van Christus als de Eeuwige, ‘Alfa en Omega, het begin en
het einde, de eerste en de laatste’.
Deze samenhang van gerechtigheid en genade wordt in het volgende
vers getoond:
‘Gelukkig zij die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op
de boom van het leven en zij door de poorten de stad binnengaan.
Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars,
de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet’ (vs. 14,
15).
Dus terwijl gerechtigheid is verklaard als het principe van het oordeel
van Christus, is genade de grondslag waarop de zegen van de verlosten
is gebaseerd. Het ‘recht op de boom des levens’ die in het midden van
het paradijs van God is, is niet ‘het houden van de bevelen’ of van
enige goedheid van de kant van de mens, maar de gerechtigheid van
‘de mens aan wie de Heer de zonde niet zal toerekenen’ omdat hij zijn
kleding heeft gewassen ‘en die wit gemaakt heeft in het bloed van
het Lam’. Ook dit is zijn recht ‘om door de poorten de stad binnen te
gaan’ of om een lid te worden van de gemeente van God. Want tenzij
zo gewassen, is hij in zichzelf verontreinigd en moet buiten blijven,
gerekend onder de honden of onrein, de tovenaars, de hoereerders,
de afgodendienaars, de moordenaars, ieder die de leugen liefheeft en
doet die geen plaats hebben in de heilige stad.
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Nadat Hij dus zo de principes van de gerechtigheid heeft verklaard
waarnaar Hij zal handelen bij Zijn tweede komst sluit de Heer het
boek met een paar gewichtige en ernstige woorden.
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen
voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de
blinkende morgenster’ (vs. 16).
Er is iets moois in de manier waarop de Heer, als Hij zo Zijn
Openbaring sluit, spreekt tot geliefde discipel, niet in Zijn officiële
karakter, maar voor een ogenblik met die persoonlijke naam waarbij
hij Hem hier op aarde had gekend en Hem had liefgehad. Het is
alsof Hij had gezegd, ‘t Is waar Ik ben de Eeuwige, de verhevenste
rechter; maar voor alles dat Ik nog dezelfde Jezus ben met wie u in
Galilea wandelde, diezelfde Jezus aan wiens borst jij leunde bij het
avondmaal.
Hij is ook ‘de getrouwe en ware getuige’ en als zodanig heeft Hij,
door Zijn engel, getuigt van het komende verval en het falen van
de gemeenten. Maar nog is Hij de hoop zowel van de aardse en van
de hemelse heiligen. Voor de aardse heiligen, wier deel bestaat in de
vervulling van de beloften gedaan aan David, is Hij ‘de wortel’ van
David, of Degene aan wie alle beloftes hun oorsprong te danken
hebben en ook de wortel van David, het koninklijke zaad waarnaar
zij allen heenwijzen. Voor de hemelse gelovigen, de gemeente, is
Hij de onafgebroken hoop, de voorloper van de komende dag, ‘de
blinkende morgenster’.
En dit haalt de verantwoordelijkheid tevoorschijn, aangemoedigd
door de Geest, uit het hart van de bruid:
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‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort,
zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het
levenswater nemen om niet’ (vs. 17).
De ware houding van de gemeente, de bruid van Christus is altijd in
afwachting van Zijn komst te zijn. Hij is haar hoop. De verklaring
dat Hij ‘de blinkende morgenster‘ is doet natuurlijk het verlangen
van de bruid ontwaken, en de Geest die door haar spreekt sluit zich
aan bij de uitnodiging om te ‘komen’. En nog gaat het genade woord
door, dat vertelt van Jezus als Redder, zodat hij die haar hoort het
woord zal ontvangen en in staat zal zijn zich aan te sluiten bij de roep;
‘En laat hij die het hoort, zeggen: ‘Kom’. Ook zal Hij die vraagt aan
de vermoeide om tot Hem te komen om rust en de dorstige om water,
het alleen aan anderen overlaten zijn woord te verkondigen. Nog eens
gaat Zijn stem uit in teder verzoek: ’Laat hij die dorst heeft, komen;
laat hij die wil, [het] levenswater nemen om niet’. Hoe bemoedigend
zijn deze woorden van genade, deze ernstige, liefelijke smekingen aan
het einde van dit boek van oordelen. Zij schijnen te zeggen: ‘De dag
van vergelding is bijna aangebroken, maar de dag van genade talmt
nog; eeuwig leven is mijn vrije gave. Voor het te laat is, kom, drink
van deze fontein die voor altijd zal verzadigen’.
Wat wordt bedoeld met toevoegen en afnemen van dit boek? Het
betekent niet alleen het open ongeloof dat het als God’s woord
afwijst. Ongetwijfeld zou het dit inhouden, maar het houdt meer in.
De belijdende gemeente heeft dit boek praktisch terzijde gezet, niet
slechts door zuiver wanbegrip, waar hier niet naar verwezen wordt,
maar omdat haar karakter en hoop een wereldse, in plaats van een
hemelse werd. Het weigerde te geloven dat zijzelf onder oordeel staat
en dus van dit gedeelte van God’s woord iets afnam. Het matigde zich
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haar eigen universele heerschappij en triomf over het kwaad aan en
haar eigen voortbestaan tot het einde van de tijd en voegde zo toe aan
dit deel van God’s woord. Ongetwijfeld zijn veel van God’s kinderen,
die Zijn woord aanhalen, misleidt door dit valse traditionele geloof
en hebben in alle eenvoud en eerlijkheid een systeem van uitlegging
aangenomen dat daarop gebaseerd is.
We hoeven niet te zeggen dat de oordelen die hier aan de kaak
worden gesteld tegen diegenen die met God’s woord knoeien, hierop
niet van toepassing zijn. Maar op de christenheid als geheel is de
schuld verschuldigd, en op de christenheid als geheel zal de straf
vallen. Babylon, dat, in plaats van zich te bekeren en zich in zakken
te kleden, zoals Nineve vanouds, ‘in haar hart heeft gezegd: ik zit
een koningin en ben geen weduwe’, zal haar hebben toegevoegd ‘de
plagen die in dit boek zijn geschreven’ (Openb. 22:18).
En nu komen de afsluitende woorden van de Heer, opeens woorden
van waarschuwing en van hoop:
‘Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom,
Heer Jezus! (vs. 20).
Het zijn woorden van waarschuwing, want wordt het niet tijd dat
de christenheid uit haar slaap ontwaakt en in plaats van zich over
te geven aan de droom van universele heerschappij, de ondergang
en mislukking die haar apathie heeft veroorzaakt, erkent? Het
zijn woorden van hoop, want wat is er meer bemoedigend voor de
ware heilige van God, die ziet dat aan de kant van de mens alles
gefaald heeft, dan de gedachte dat de Heer komt om Zijn wachtende
volk tot Zich te nemen en daarna Zijn troon in gerechtigheid op
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aarde? Daarom, wanneer Zijn stem wordt gehoord: ‘Voorwaar, ik
kom spoedig’, gaat de hartreactie van Zijn volk voort: ‘Amen. Kom
toch, Here Jezus’. Zo sluit dit boek af, de schrijver voegt alleen de
afscheidsgroet toe:
‘De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen’
(vs 21).
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Het kan misschien het geheugen helpen en dus een helderder houvast
geven van het gehele boek als we nog eens proberen op kleine schaal
de veelomvattende tijdperken en tijdruimtes in te delen waardoor de
Geest ons leidt bij deze openbaring van de wegen van God.
Hoofdstuk 1

Voor zover het deze aarde betreft is het boek bijna uitsluitend een
boek van oordelen. De aardse heerlijkheid van het koninkrijk wordt
nauwelijks gezien. Aan de andere kant, de hemelse heerlijkheid
van het koninkrijk en in het bijzonder die van de gemeente, die
geheel verborgen was voor de Oude Testamentprofeten, worden in
verbijsterende pracht voor onze ogen ontvouwd.
•

God openbaart Zichzelf als Schepper en als Rechter, als Jahweh,
die een verbond met Israël aanging, en als de Almachtige, de
auteur van de beloften aan Abraham en de vaderen.

•

Christus draagt overal het karakter van de Mensenzoon aan wie
het oordeel wordt toevertrouwd.

•

De Heilige Geest wordt gezien in de veelvuldige activiteit van
Zijn wegen als verbonden met het bestuur van God. Niet zoals
nu, waarin Hij alle gelovigen doopt tot het ene lichaam.

In het eerste gedeelte verschijnt Christus bekleed met rechterlijke
kleding en wandelt tussen de zeven kandelaars die de zeven gemeenten
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vertegenwoordigen. Hij openbaart de dingen ‘wat u hebt gezien en
wat is en wat hierna zal gebeuren’ (hfst. 1:19). Dat zijn de dingen die
geschiedt zijn; de huidige geschiedenis van de gemeente en de dingen
die zullen gebeuren na de periode van de gemeente.
De dingen die zijn
Hoofdstuk 2 en 3

De gemeente als een verantwoordelijk geheel hier op aarde wordt
het eerst onder de aandacht gebracht en haar droevige verval wordt
vermeld. Als een belijdend lichaam heeft zij totaal gefaald, hoewel zij
altijd trouwe gelovigen heeft bevat, de overwinnaars aan wie speciale
beloningen worden beloofd.
1. In Efeze worden de eerste symptomen van die fatale ziekte, die
tenslotte het gehele systeem ondermijnt, gezien. Dit gebeurt
niet door enig uiterlijk kenmerk zichtbaar voor de ogen van de
mensen, maar door subtiele openbaringen die de Onderzoeker
van harten ontdekt. De eerste liefde is verwelkt.
2. In Smyrna zien we een tijdelijke herleving onder de vervolgingen.
3. In Pergamus vinden we de invloeden van de wereld bovenkomen
en het kwaad dat wordt getolereerd.
4. In Thyatira is de kanker verspreid en wordt het kwaad niet alleen
geduld, maar wordt er behagen in geschept. Totaal verderf heeft
de alle vitale delen van de gemeente weggevreten. Vanaf nu zijn de
overwinnaars alleen een zwak overblijfsel dat de waarheid in het
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gezicht van de oppositie vasthoudt en uitziet naar de terugkeer
van de Heer als hun hoop.
5. In Sardis is er een gedeeltelijk herstel. Dit betreft de uiterlijke
reinheid van leer en praktijk, maar er is geen werkelijk herstel van
vitale kracht. De massa is dood, wat overblijft dreigt te sterven.
6. Filadelfia toont veel zwakheid, maar een trouw en afhankelijkheid
die de goedkeuring en afhankelijkheid van de goedkeuring van
de Heer oproept.
7. Laodicea ontplooit activiteit en ingebeelde kracht, maar zonder
gevoel voor noodzaak of ware nederigheid voor God; vandaar de
lauwheid die het walgelijk maakt voor Christus en voert tot haar
uiteindelijke verwerping (hfst. 2, 3).
Dat is de droevige profetische schets van de gemeente op aarde. De
komst van de Heer voor Zijn heiligen maakt geen deel uit van het
programma van dit boek; maar haar ware plaats is na Hoofdstuk
drie. Het is de gebeurtenis waarnaar de overwinnaars gevraagd wordt
uit te zien en hoewel natuurlijk in een verhaal van oordelen, moet
het noodzakelijk gebeuren voordat de belijdende gemeente wordt
uitgespuwd uit de mond van Christus.
Inleidende oordelen
Hoofdstuk 4

Vanaf dit punt geraken we in totaal nieuwe tonelen. De ware
gemeente is verdwenen van de aarde. God, als Schepper, zit op de
oordeelstroon, omgeven door een regenboog, het teken van Zijn
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verbond met de aarde en omringd door de 24 oudsten op tronen,
die de verlosten vertegenwoordigen, inclusief de ware gemeente in
verheerlijkte lichamen in de hemel. Christus, samen met de Vader en
de Geest, wordt hier aanbeden als God en Schepper.
Hoofdstuk 5

Maar God verschijnt vervolgens als bezig zijnde met de uitvoering
van Zijn raadsbesluiten ter voorbereiding voor de vestiging van het
aardse koninkrijk van Christus. Christus wordt niet langer gezien
wandelende in rechterlijke kleding tussen de kandelaren, maar als
de uitvoerder van Gods raadsbesluiten van wraak over de aarde. Hij
verschijnt als de man die waardig bevonden wordt om de oordelen
van God te ontvouwen die in het met zeven zegels verzegelde boek
en uit te voeren. Hij is de leeuw van de stam van Juda en de wortel
van David, Degene die alles wat God aan Israël en haar koninklijk
huis heeft beloofd zal (moet) vervullen. Hij neemt Zijn gebied, echter
niet krachtens Zijn goddelijke kracht of waardigheid, maar als het
geslachte Lam, de Gehoorzame voor wie, omdat Hij zich tot de dood
vernederd heeft, iedere knie zich moet buigen. De aanbidding begint
reeds en is zelfs bij voorbaat volmaakt door de aanbidding van de
oudsten, van de engelen en tenslotte van alle levende wezens.
Hoofdstuk 6

Door de opening van het verzegelde boek begint de stroom van
voorafgaande oordelen te lopen en gaat door tot het eind van
hoofdstuk elf. Het wordt verdeeld in twee gedeelten, de lichtere
oordelen van de zegels en de zwaardere van de trompetten. Dit komt
overeen met de twee afdelingen in de profetie van onze Heer die eerst
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spreekt van ‘het begin der smarten’ en later van de grote verdrukking
die onmiddellijk vooraf gaat aan Sion eigen glorieuze komst. De
eerste zes zegels ontsluiten oorlogen, hongersnoden, pestilenties en
vervolgingen, wat eindigt in machtige sociale beroering die algemene
verschrikking en verwarring uitlokt. De gemartelde heiligen roepen
op een ongepaste wijze om wraak voor deze bedeling, maar in
volmaakte overeenstemming met de stem van de wachtende heiligen
die uitzien naar bevrijding door de komst en de regering van Christus,
zoals profetisch in de psalmen vermeld.
Hoofdstuk 7

Na deze oordelen is er een pauze gedurende welke een overblijfsel van
totaal 144.000, bestaande uit 12.000 van elk van de twaalf stammen
van Israël, wordt verzegeld tot instandhouding; terwijl het oog ook
veroorloofd wordt om vooruit te zien op een ontelbare menigte van de
volkeren die overwinnend uit deze grote verrukking wordt gebracht.
Hoofdstuk 8

Dan wordt het zevende zegel geopend en de oordelen van deze
verschrikkelijke ure, ieder ingeleid door het plechtige geluid van een
bazuin, komen in schrikwekkend opeenvolging over de aarde. De
eerste vier duiden op vreselijk lijden.
Hoofdstuk 9

Maar de laatste drie hebben een bijzonder vreselijk karakter en
worden aangeduid door ‘wee’ bazuinen.
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Hoofdstuk 10

Gedurende de tweede van deze weeën zien wij dat de bedoelingen
van God duidelijk te voorschijn worden gebracht. Christus, als een
machtige engel, neemt bezit van de aarde en er wordt een proclamatie
gemaakt dat bij het geluid van de laatste bazuin het geheimenis (de
verborgenheid) van God zal worden voleindigd. Johannes krijgt een
geopend boekje en hem wordt gezegd dat hij weer moet profeteren over
volken en naties en talen en veel koningen en zo Gods bedoelingen
betreffende het bestuur van de wereld moet ontvouwen (vs. 11).
Hoofdstuk 11:1-18

De profetie gaat daarom verder in verbinding met Jeruzalem, waar,
hoewel Hij daarin een volk en getuigen heeft en de volken nog
regeren, de massa van de Joden nog in ongeloof zijn. Het beest, het
laatste hoofd van het Romeinse Rijk, aangevuurd door de energie van
satan, oefent het gezag in de stad uit en is er de oorzaak van dat het
getuigenis van het Messiaanse koninkrijk, ondanks hun miraculeuze
krachten, ter dood gebracht wordt. De aarde verheugt zich bij hun
ondergang, maar zijn spoedig ontzet als zij zien dat de dode lichamen
door bovennatuurlijk macht opgewekt, opgenomen zien worden tot
God. Zijn oordeel openbaart zich in een vernietigende aardbeving.
De tijd van de profetie van de getuigen en van het overwicht van
het beest in Jeruzalem, zoals vermeld in dit hoofdstuk, zijn de drie
en een half jaar van de regering der volken die direct vooraf gaan
aan de glorieuze komst van Christus. Bij het klinken van de zevende
bazuin breekt de vreugde los in de hemel over de vestiging van het
koninkrijk van Christus, de beloning van Zijn heiligen en het oordeel
over Zijn tegenstanders. Details worden niet gegeven, maar zo is de
grote gebeurtenis waarover de hemelen zich verheugen.
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Hoofdstuk 11:19 - 12

Hier breekt het doorlopende verhaal af. Maar God heeft andere
doelen te openbaren. Nadat Hij reeds getoond heeft dat Hij nu met
Israël en met Jeruzalem bezig is worden Zijn gedachten betreffende
deze centrale punten van Zijn aards bestuur verder ontvouwd. De
ark van het verbond verschijnt opnieuw in de tempel in de hemel
(hfst. 11:19). Satans vijandigheid t.o.v. Israël, gesymboliseerd onder
het beeld van de draak en de vrouw wordt aan het licht gebracht. Hij
probeert tevergeefs Christus te verderven, het mensenkind, dat door
God wordt opgenomen in de hemel. Aan de tussenruimte van de
gemeente wordt dan geheel voorbijgegaan en aan de gebeurtenissen
van de laatste dagen van het leed van Israël, voor haar uiteindelijke
bevrijding wordt geopenbaard. Michaël, de grote vorst die voor Israël
staat, drijft satan, hun vijand en beschuldiger, uit de hemel, die komt
vol haat op de aarde omdat hij weet dat zijn tijd kort is, hij vervolgt de
vrouw en haar zaad, of de getrouwe Joden die uitzien naar de komst
van de Heer. Maar zijn plannen worden verijdeld, God voorziet in
een schuilplaats waarin de heiligen voor zijn haat worden beschermd.
Hoofdstuk 13

De instrumenten die satan gebruikt in zijn vervolging worden dan
getoond. Het eerste is het beest, het hoofd van het Romeinse Rijk,
wiens herleving de wereld met verbazing vervult. De vorst door wie
het in het leven wordt teruggeroepen (vernieuwd) is het laatste hoofd
van de monarchie van de volkeren wordt speciaal door satan, als de
god van deze wereld, begiftigd met heerschappij een gezag dat hij
gebruikt om satans doel in het vervolgen van de heiligen, die nu
uitzien naar het koninkrijk van de Messias, te bevorderen. Aanbidding
van God wordt terzijde gezet en het beest geeft niet alleen religieuze
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eer aan satan, maar eist dat voor zichzelf. Hij heeft in Jeruzalem
een verdorven assistent die, begiftigd door satan met miraculeuze
krachten, zichzelf aanbiedt aan de Joden als hun Messias en hen
overhaalt het beest en zijn beeld te aanbidden en hen die weigeren
de dood toedient. Zo is de stand van zaken te Jeruzalem direct voor
de terugkeer van Christus om Zijn regering van gerechtigheid over
de aarde te vestigen. De periode gedurende welke deze weergaloze
rampspoed in stand blijft - de periode van satans vervolging, de
regering van het beest, en van de antichristelijke misleidingen - is
drie en een half jaar, of de laatste halve week van de profetie van
Daniël.
Hoofdstuk 14

Nu ons getoond is dat het kwaad aan het werk is, worden we terzijde
geroepen om de bedoelingen van God te midden van dit alles te
zien. Nu het ons vergund wordt naar het einde te zien, zien we het
vervolgde overblijfsel, dat in de woestijn was gevlucht, met kracht en
zegen in het duizendjarige rijk ingevoerd.
Dan horen we dat de proclamatie van het eeuwig evangelie, of
van Gods aanspraak als schepper, wordt vermeld, gevolgd door de
aankondiging van oordeel tegen Babylon, de bedorven belijdenis
van het Christendom dat nog in de wereld is overgebleven en tegen
hen die het beest en zijn beeld aanbidden; terwijl terzelfder tijd een
aankondiging wordt gedaan van het gezegende lot van hen die vanaf
nu in de Heer sterven. Er worden ook twee klassen van oordeel
voorzegd die de volkeren staan te wachten, het onderscheid makende
oordeel aangegeven door de oogst en het meedogenloze uitgieten van
haat gesymboliseerd door het betreden van de wijnpers. Dat zijn de
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gedachten en de plannen van God betreffende deze wereld die aan
satan en zijn werktuigen schijnen te worden gegeven.
Hoofdstuk 15

De profeet wordt dan een korte blik vergunt op de zegen van hen
die in de Heer stierven gedurende deze vreselijke periode, waarna hij
wordt geroepen om te getuige te zijn van de voorbereidingen voor
het uitgieten van de zeven gouden schalen die gevuld zijn met de
grimmigheid van God.
Hoofdstuk 16

De schaal oordelen volgen en zijn over het algemeen van hetzelfde
karakter als de oordelen onder de bazuinen hoewel blijkbaar van
kortere duur en grotere intensiteit. Naar het einde toe plaveien zij
de weg voor de uiteindelijke catastrofe, de legers van de wereld, die
bijeen vergaderd zijn om oorlog te voeren met het Lam en oordeel dat
ten slotte over Babylon wordt uitgevoerd, het verdorven systeem dat
zich de naam van Christus wederrechterlijk heeft toegeëigend.
Hoofdstuk 17

Het ware karakter van dit systeem in de ogen van God, haar gruwelen
en haar verbinding met het Romeinse Rijk worden vervolgens
geschilderd. Maar het hoofd van dit rijk en zijn verbondenen
keren zich ten slotte tegen haar en brengen over haar ten slotte een
verschrikkelijke verwoesting. Haar ten val brenging wordt eerst
vermeld onder het beeld van de hoer, de verlaten (aan haar lot
overgelaten) vrouw, die beweerde de bruid van Christus te zijn, maar
bleek in werkelijkheid de minnaar van de wereld te zijn.
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Hoofdstuk 18 - 19:5

Vervolgens wordt zij als een reusachtig werelds en politiek systeem
gepresenteerd. Gesymboliseerd door het uitdrukkelijke beeld van een
grote stad.
De komst en de regering van Christus
Hoofdstuk 19:6-21

De vrouw die glansrijk te midden van het vreugdebetoon van de
hemel is geweest, de ware vrouw, de werkelijke gemeente wordt
gezien in de hemel, gekleed in wit gewaad, wat een type is van de
gerechtigheden van de heiligen; en de bruiloft van het Lam vindt
plaats. Vanaf dan worden de oudsten niet meer gezien, sommigen
van het verenigde gezelschap die zij vertegenwoordigen vormen een
deel van de gemeente en zijn dus ingesloten in de bruid en anderen
zijn onder (vormen) de vrienden van de bruidegom. En nu zijn
alle voorbereidingen compleet en is tenslotte de tijd voor Christus
gekomen om het koninkrijk te nemen, samen met Zijn hemelse
bruid. Hij komt te voorschijn uit de hemel omgord met majesteit
en macht (kracht) en vergezeld door Zijn heiligen. De tijd om de
grote vernielers (bedervers) van de aarde te oordelen is aangebroken
en het beest en de valse profeet worden gevangen genomen en levend
in de geworpen in de poel van vuur terwijl hun legers zijn (worden)
verstrooid door het zwaard van Hem die op het paard zit.
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Hoofdstuk 20

Ook de satan wordt gebonden en in de bodemloze put geworpen
waar hij duizend jaar wordt opgesloten (hfst. 20:1-3).
Nu het oordeel is uitgevoerd, begint de regering van Christus en
Zijn heiligen. Deze heiligen omvatten drie klassen (groepen)- zij die
zijn opgewekt en zijn opgenomen in de hemel voordat deze oordelen
begonnen, zij die reeds worden gezien onder het beeld van de
vierentwintig oudsten en twee groepen martelaars die gedood worden
(de dood ondergaan) gedurende de vervolgingen van deze tijd. Allen
hebben zij hun deel bij de eerste opstanding, de opstanding ten leven;
allen worden gemaakt tot priesters van God en van Christus; Allen
regeren met Hem gedurende de duizend jaren van Zijn heerschappij
over de aarde.
Aan het einde van deze periode zet satan, die voor een korte tijd
wordt losgelaten, aan tot een opstand tegen de regering van Christus
die wordt vernietigd door vuur (vlammen)dat van de hemel neerkomt
en de opstandelingen vernietigt, terwijl satan dan zelf tenslotte in de
poel van vuur wordt geworpen. Dan komt het einde van de wereld,
vergezeld door de opstanding van hen die nog in hun graven zijn. Dit is
de opstanding ten oordeel waarin de opgestanen worden gesommeerd
voor de grote witte troon te verschijnen en daar overeenkomstig hun
werken worden berecht. De grote meerderheid of misschien allen die
niet worden gevonden in het boek van het leven worden geworpen in
de poel des vuurs, hetgeen de tweede dood is.
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